Szám: IV.110-16/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. december 18án (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes
László, Kıvári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselık

Távolmaradását jelezte: Ferencz Zoltán képviselı
Összesen: 14 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
dr. Kajos Nikolett aljegyzı
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
dr. Bodor Adrienn jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetıje,
Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Kerekes László a Városfejlesztési Kft. ügyvezetıje,
Liebhauser János pályázó

Ács Rezsı polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen
van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatási
kérelmét javasolja a közgyőlésnek napirendre venni.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
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• Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(258. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
• Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerzıdés megkötéséhez
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
• Javaslat víz-és szennyvízszolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítására
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Zaják Rita képviselı: Kérdést szeretne feltenni Ács Rezsı polgármesterhez.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Kéri továbbá az alábbi elıterjesztés napirendre vételét:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
A napirendre vonatkozóan további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatási kérelme
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel Dr. Göttlinger István aljegyzı által javasolt elıterjesztések napirendre
vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az alábbi
napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének
meghatározására
(257. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Meghívott: Pósta Zoltán igazgató

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014.(….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
2

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014 (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi
költségvetésérıl szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló
30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezetı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….) a nem
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(250.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014.(….)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezetı

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2015. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

12.

Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı

13.

A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

14.

Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési
megállapodás módosítására
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

15.

Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési
megállapodás módosítására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

16.

Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

17.

Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(259. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

18.

Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelıbizottsági tagjainak megválasztására
(227. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

19.

Képviselık delegálása a mőködı óvodaszékekbe és intézményi tanácsokba
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

20.

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi alapító okiratának
módosítására
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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21.

Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(243. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

22.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetıi (igazgatói)
beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Meghívott: Liebhauser János pályázó

23.

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

24.

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

25.

Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

26.

Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

27.

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(223. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

28.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

29.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2015. évi munkaterve
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

30.

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal új ellátási szerzıdés létesítésére
(239. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

31.

Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely tevékenységérıl, új ellátási szerzıdés
létesítése
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
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32.

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

33.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”,
ingatlan hasznosításáról
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

34.

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár
tevékenységérıl
(237. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

35.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2014. II-III. negyedév)
(262. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı polgármester

36.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

37.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(258. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

38.

Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

39.

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

40.

Javaslat víz-és szennyvízszolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítására
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

41.

Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerzıdés megkötéséhez
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

42.

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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Bizottság

2014.

I.

félévi

43.

Kérdések, interpellációk
- Zaják Rita kérdése Ács Rezsı polgármesterhez

ZÁRT ÜLÉS:
44.

Javaslat településképi eljárás kapcsán beérkezett fellebbezés elbírálására
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

45.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(233 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének
meghatározására
(257. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Meghívott: Pósta Zoltán igazgató

Ács Rezsı polgármester: Szekszárd, Szılıhegyen információik szerint egy gyermekotthon
létesítésére elıszerzıdés köttetett, az elızményeket az elıterjesztésben leírták. Az
önkormányzatnak ebben az ügyben sok lehetısége nincsen, de azt megteheti, hogy
kinyilvánítja azon szándékát, hogy ezt a projektet más helyszínen valósítsák meg. Bízik
benne, hogy ez a tárgyalás sorozat eredményre fog vezetni és találnak olyan megoldást, mely
a szekszárdiak számára is elfogadható. A határozati javaslat 2. pontja tartalmazza, hogy a
közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Szociális és
Gyermekvédelmi Fıigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltségének igazgatójával és a
Szekszárd, Szılıhegy városrész lakóközössége képviselıjével. Ez a három tagú grémium
kiváló lehetıséget biztosít arra, hogy a lakók felıl érkezı igények és a lakók felé eljuttatandó
információk megfelelı csatornákon follyanak és ne szülessen semmi olyan döntés a jövıben,
amely egyirányú utcába tereli ıket. Pósta Zoltán igazgató úr sajnos egészségügyi problémák
miatt nem tud a mai ülésen részt venni.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Az elıterjesztésben szerepel, hogy nem biztos, hogy Szılıhegyen fog
a lakóotthon megvalósulni. Ez valóban így van? Kapnak a képviselık majd tájékoztatást,
hogy milyen újabb helyszínek fognak felmerülni?
Ács Rezsı polgármester: Még nem dılt el 100%-osan, egy elıszerzıdés kapcsán jutott az
önkormányzat tudomására ez a dolog. Az önkormányzat arra kéri a fıigazgatóságot, hogy
vizsgálják meg annak lehetıségét, hogy akár más településen, akár a településen belül másik
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városrészen valósuljon meg ez a projekt. A tárgyalások végeredményeként bízik benne, hogy
mindenki számára megnyugtató megoldás fog születni, amelyrıl természetesen tájékoztatni
fogja a közgyőlés tagjait.
Rácz Zoltán képviselı: Kéri, hogy körültekintıen és nagy figyelemmel járjanak el ebben az
ügyben. A gyerekekre szüksége van a társadalomnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési
helyének meghatározásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Szociális és Gyermekvédelmi
Fıigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltségét, hogy a TIOP3.4.1.B-11/1-2012-0006 azonosítószámú, „A Tolna Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság Faddi Gyermekotthonának
kiváltása” címő pályázatból megvalósítani kívánt lakásotthonok
települési, valamint városrészi elhelyezését illetıen –
lehetıségeihez mérten – folytasson további egyeztetéseket.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy
kezdeményezze egyeztetı tanács létrehozását, amelynek
legyenek a tagjai: Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság
Tolna Megyei Kirendeltségének igazgatója, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere, valamint Szekszárd, Szılıhegy
városrész lakóközössége képviselıje.
Határidı:
Felelıs:

2.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014.(….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy Máté Péter tanácsos úrral
kapcsolatban több kérdés érkezett hozzá. Szeretné ezzel kapcsolatban tájékoztatni a
képviselıket. Felkérte Máté Péter urat, volt önkormányzati képviselıt, hogy a
városüzemeltetés és a közbiztonság területét kísérje figyelemmel. Az 5. függelékben az
ülésrend módosítására tesz javaslatot, tanácsos úr az aljegyzık mellett fog ülni a közgyőlésen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatának elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı –
12 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 232/2014.(XII.18.) határozata
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1-7. függelékét,
amely jelen határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
3.

2015. január 1.
dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014 (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi
költségvetésérıl szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 28/2014 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi
költségvetésérıl szóló
6/2014.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a temetıkben végrehajtott
fejlesztésekre tekintettel a rendelet 1-2. mellékletében szereplı díjak emelését 10%-os
mértékben javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító
indítványának elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14
fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 29/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló
30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(246. sz. elıterjesztés)
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Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezetı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 30/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….) a
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(250.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 233/2014.(XII.18.) határozata
a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésének díjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
megtárgyalta a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.
(IV. 2.) önkormányzati rendeletet érintı díjmódosítást és úgy
határozott, hogy a 2014-ben hatályos közszolgáltatási díjakat
2015. január 1-tıl nem kívánja módosítani.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 22.
Ács Rezsı polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 31/2014. (XII.23.)
a nem közmővel
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László képviselı: Tájékoztatja a közgyőlés tagjait, hogy a bizottság határozatában
felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a városban kihelyezett tájékoztató és
reklámtáblák létjogosultságát, gyızıdjön meg a tájékoztató és reklámtáblákért járó díjazás
teljesítésérıl, ellenırizze a közúti jelzı táblák állapotát, intézkedjen a jogszerőtlenül kint lévı
táblák levételérıl, a nem megfelelı mőszaki állapotú közúti jelzı táblák cseréjérıl.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az új díjtételek elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 32/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 33/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014.(….)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a B.) változatot javasolja a
közgyőlésnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet B.) változatának elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 34/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı

Bálint Zoltán ügyvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a Wosinszky ltp. 1-3. elıtti parkolót fizetı
parkolóvá minısítésék.
Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottság javaslatának támogatását tekintettel arra, hogy a
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lakosság részérül merült fel ez az igény.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 35/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2014. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselık 2015. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 36/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2015. évi illetménykiegészítésérıl
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
12.

Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezetı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi módosítási javaslattal
javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra a 2015. évi vásári és piaci díjtételek megállapítását:
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Megnevezés
I.
Egyéb áruk
1.
piaci asztalok napi
helypénze bérlettel (emeleten
bérlet nélkül is)
2.
piaci asztalok napi
helypénze bérlet nélkül
II.
Jármőrıl
történı
árusítás
1. személygépkocsi
2. tehergépkocsi
3. egyéb jármő
III.
Helyhasználati
és
bérleti díjak
1.
árusító asztal havi
bérlete a piacon (helypénzen
felül)
2. árusító asztal negyedéves
bérlete a piacon (helypénzen
felül)
3. árusító asztal féléves
bérlete a piacon (helypénzen
felül)

Javasolt díjtétel nagysága 2015.
Lenti rész
300,- Ft/alk

Emelet
250,- Ft/alk.

400,- Ft/alk.

300,- Ft/alk.

2.500,- /parkolóhely
Lenti rész

Emelet

4.000,- Ft

2.000,- Ft

10.000,- Ft

5.000,- Ft

20.000,- Ft

10.000,- Ft

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. 1. pontban szereplı díjtételek elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3
nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel az I.2. pontban szereplı díjtételek elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel az II. pontban szereplı díjtétel elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel az III.1. pontban szereplı díjtételek elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel az III.2. pontban szereplı díjtételek elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel az III.3. pontban szereplı díjtételek elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 234/2014.(XII.18.) határozata
a vásári és piaci díjtételekrıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a piaci és vásári díjtételeket a határozat melléklete
szerint 2015. január 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet 1. és 2 sz. függeléke helyébe e határozat
melléklete lép.
Határidı:
Felelıs:
13.

2014. december 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A közös önkormányzati hivatal létrehozására
módosítására
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı

vonatkozó

megállapodás

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 235/2014.(XII.18.) határozata
A közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás módosításáról
1.
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szálka Község Önkormányzatával közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás
módosítását az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert az okirat aláírására,
az aljegyzıt pedig az okirat ellenjegyzésére.
Határidı:

2014. december 18.
2. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
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14.

Javaslat a Szekszárdi Német Nemzetiségi
együttmőködési megállapodás módosítására
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Önkormányzattal

kötött

Ács Rezsı polgármester: Az elıterjesztés a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza,
kéri a megállapodás módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 236/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttmőködési megállapodás módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött együttmőködési megállapodást az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a
együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:
15.

polgármestert

az

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
együttmőködési megállapodás módosítására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Önkormányzattal

kötött

Sárközi János József a nemzetiségi önkormányzat elnöke: A Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselı-testülete az együttmőködési megállapodás módosítását
megtárgyalta és kéri annak módosítását. A kisebbségi törvény elıírja, hogy havi 16 órában
biztosítják az irodahelyiséget a nemzetiségi önkormányzatnak. Ezzel szemben nekik az az
álláspontjuk, hogy ık nem havi 16 órát dolgoznak, hanem a nap 8 óráját ledolgozzák,
érdekképviseletet látnak el. 1994. óta vesz részt a kisebbségi önkormányzat munkájában. Az
elmúlt 4 évben a Tolna Megyei nemzetiségi önkormányzat elnöki feladatait is ellátta, a Tolna
Megyei Önkormányzat biztosította a teljes infrastruktúrát a Hunyadi u. 4. sz. alatti irodában,
ez a megállapodás december 31-én lejár. Ezért kéri a város vezetését, hogy a városban a roma
érdekképviseletet el tudják látni, szíveskedjenek az együttmőködési megállapodást
módosítani.
Ács Rezsı polgármester: A megállapodásban az szerepel, hogy az irodát igény szerint, de
legalább (vagyis minimum) 16 órában kell biztosítani. Ezen kívül van más kérésük?
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Sárközi János József a nemzetiségi önkormányzat elnöke: Kérik, hogy ne határozzanak
meg idıt, hanem a nap bármely szakában rendelkezésükre álljon egy iroda.
Ács Rezsı polgármester: Ismerteti a megállapodás erre vonatkozó szakaszát.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselı: Létezik a nemzetiségi önkormányzatnak helyi éves terve? Ha
létezik, akkor ebben milyen elemek vannak? Ezt a tervet hol lehet megtekinteni? Egy olyan
rendszert szeretne látni, ahol a cigányság nemcsak kér, hanem vállal is olyan feladatokat,
melyeket az egész ország ismer, az oktatás területén, szociálpolitika területén, a munka
területén. Hol lehet ezt a munkaprogramot megnézni?
Sárközi János József a nemzetiségi önkormányzat elnöke: Képviselı úrnak a
rendelkezésére áll a nap 24 órájában bármikor. A hivatali referensnél vissza lehet tekinteni az
elmúlt 20 éves munkatervüket. Tervbe vették az elmúlt ülésen a jövı évi munkatervüket is. A
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat azon volt, hogy a város vezetésével partneri
kapcsolatban legyen. Az ı vezetése alatt a város cigánysága a tekintetben van, hogy nemcsak
él, hanem dolgozik érte, és egyre többen szeretnének dolgozni, tanfolyamokon vesznek részt,
ahol fejlesztik magukat, egyenrangú emberként szeretnének élni ebben a városban. Ez a
cigányság bizonyított a városnak és a továbbiakban is azon vannak, hogy az oktatás területén,
szociális kérdésben vagy bármilyen programban állnak a város rendelkezésére. Például
egyesületük részt vett a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programban. A jövıben is a város
érdeket szem elıtt tartva a leghatékonyabban tisztességes, korrekt állampolgárként szeretnék
ezt a munkát folytatni.
dr. Mezei László képviselı: Örömmel hallja, hogy elnök úr kézben tartja az ügyeket. Hol
vehetné át a nemzetiségi önkormányzat 2014. évi programját és a 2015. évi tervet?
Sárközi János József a nemzetiségi önkormányzat elnöke: A hivatalban Feri Blanka látja
el a referensi feladataikat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 237/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttmőködési megállapodás módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendı együttmőködési megállapodást az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a
együttmőködési megállapodás aláírására.
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polgármestert

az

Határidı:
Felelıs:

16.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság két ülésen is foglalkozott ezzel a
napirendi ponttal. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az Elsı Magyar Önkormányzati
Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás, valamint a Szekszárd és Környéke Központi
Ügyeleti Társulás megszüntetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság szintén nem javasolja az
Alisca Rekultivációs Társulás megszüntetését, csak a másik kettıét.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a feladatkörébe tartozó
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetését támogatja. Az ügyeleti
feladatok a jövıben feladat-ellátási megállapodás útján kerülnek majd ellátására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezsı polgármester: Módosító javaslata, hogy a határozati javaslatból kerüljön törlésre
az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntetése.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 14
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 238/2014.(XII.18.) határozata
Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) kinyilvánítja
szándékát arra vonatkozóan, hogy 2015. március 31- én közös
megegyezéssel az alábbi társulásokat:
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulást,
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulást
megszünteti, amennyiben
a fenti társulásokat alakító
települések képviselı-testületei minısített többséggel azt
elfogadják.
A Közgyőlés egyúttal vállalja, hogy az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését és
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folyamatos biztosítását ellátja a feladat ellátással ıt megbízó,
jelenleg a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
tagönkormányzatai részére 2015. március 31-tıl határozatlan
idıre, feltéve, hogy a megbízó önkormányzattal szerzıdı
háziorvos is kötelezıen részt vesz az ügyeleti szolgálatban.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a társulási tanácsokba delegált
önkormányzati képviselıket – Ács Rezsı polgármestert, dr.
Haag Éva alpolgármestert és dr. Tóth Gyula bizottsági elnököt hogy az érintett társulások társulási tanácsi ülésén képviselje az
1.) pont szerinti álláspontot.
3.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
amennyiben a tagönkormányzatok az Elsı Magyar
Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulásba
valamint a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
Társulásba delegált tagjai egyhangúan támogatják adott társulás
megszüntetését,
készítsen
elıterjesztést
a
társulások
megszüntetése, illetve a központi ügyelet ellátására vonatkozó
feladat-ellátási megállapodások elfogadása tárgyában.
Határidı:
Felelıs:

17.

2015. február 15.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(259. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A Bizottság támogatja továbbá Kerekes László
ügyvezetı további öt évre történı megbízását.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva képviselı, frakcióvezetı: A FIDESZ Frakció javaslata egyezı a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság javaslatával azzal a kiegészítéssel, hogy határozatlan idıre javasolják az
ügyvezetıt megbízni. A könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2015. január 01. napjától 2015.
május 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra az "AM-RI” Könyvelı, könyvszakértı és
tanácsadó Kft-t javasolják megbízni.
Ács Rezsı polgármester: Az ügyvezetı javadalmazását 550.000,- Ft/ hó összegben javasolja
megállapítani a közgyőlésnek.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 239/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. törzstıkéjét a
Társaság tıketartalékának terhére 3.000 eFt összegre felemeli a
2014. október 31-i fordulónappal elkészített és jóváhagyott
közbensı mérleg alapján.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapítója a
társaság ügyvezetıjének 2015. január 01. napjától terjedı
határozatlan idıtartamra
Kerekes Lászlót
(an.: Mókos Éva, sz:1967. október 13., lakcím: 7100 Szekszárd,
Berzsenyi u. 23.
nevezi ki.
3.
A Közgyőlés az ügyvezetı javadalmazását 550.000,- Ft/
hó összegben állapítja meg.
4.
A Közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2015. január 01. napjától
2015. május 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra az "AMRI” Könyvelı, könyvszakértı és tanácsadó Kft-t (7100
Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17,
Cégj.szám: 17-09-001309, Könyvvizsg.kamarai nyt.szám:
001167) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás
Julianna, sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd,
Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 )
bízza meg.
5.
A Közgyőlés jóváhagyja a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft. Alapító Okiratának módosítását.
A Közgyőlés a jogszabályváltozásra tekintettel – új Ptk.
hatályba lépése - Szekszárdi
Városfejlesztési
Kft.
mőködése kapcsán kinyilatkoztatja, hogy a társaság a
továbbiakban az új Ptk. szabályai szerint mőködik.
6.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító
Okirat módosítás és a módosított egységes szerkezető Alapító
Okirat aláírására.
7.
A Közgyőlés felkéri az ügyvezetıt a módosítás
Cégbírósági bejegyzésének ügyintézésére.
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Határidı: 2015. január 18.
Felelıs: Kerekes László ügyvezetı
18.

Javaslat
egyes
gazdasági
társaságok
megválasztására
(227. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

felügyelıbizottsági

tagjainak

Ács Rezsı polgármester: Felkéri dr. Haag Éva frakcióvezetıt, hogy ismertesse a beérkezett
és összegzett javaslatokat.
dr. Haag Éva alpolgármester, frakcióvezetı:
- A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felügyelıbizottságának tagjaivá az alábbi
személyeket javasolja:
Kıvári László elnök
Dr. Máté István tag
Kutny Gábor tag
- A Szekszárdi Ipari Park Kft. felügyelıbizottságának tagjaivá az alábbi személyeket
javasolja:
Pap Máté elnök
Csomor Ferenc tag
Balog István tag
- A KT Dinamic Non-Profit Kft. felügyelıbizottságának tagjaivá az alábbi személyeket
javasolja:
Máté Péter elnök
Horváth Jánosné tag
Tóthi János tag.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Kıvári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel dr. Máté István delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
(dr. Máté István képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Kutny Gábor delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 240/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felügyelı bizottsági
tagjairól
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
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Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. 2014. december 18.
napjától öt évre az alábbi személyeket választja meg:
Kıvári László elnök
Dr. Máté István tag
Kutny Gábor tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester,
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel Pap Máté delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Pap Máté képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csomor Ferenc delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Balog István delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 241/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. felügyelı bizottsági tagjairól
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Ipari Park Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. december 18. napjától öt
évre az alábbi személyeket javasolja delegálni:
Pap Máté elnök
Csomor Ferenc tag
Balog István tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./
A Közgyőlés a jogszabályváltozásra tekintettel – új Ptk.
hatályba lépése - Szekszárdi Ipari Park Kft. mőködése kapcsán
kinyilatkoztatja, hogy a társaság a továbbiakban az új Ptk.
szabályai szerint mőködik.
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Határidı:
Felelıs:

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Horváth Jánosné delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
–melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Tóthi János delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 242/2014.(XII.18.) határozata
a KT Dinamic Non-Profit Kft. felügyelı bizottsági tagjairól
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a KT Dinamic Non-Profit Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014.december 18. napjától öt
évre az alábbi személyeket javasolja delegálni:
Máté Péter elnök
Horváth Jánosné tag
Tóthi János tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.

Határidı:
Felelıs:

19.

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester,
Tóth Ferenc ügyvezetı igazgató,
Kurucz Zoltán ügyvezetı igazgató

Képviselık delegálása a mőködı óvodaszékekbe és intézményi tanácsokba
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság nem tett javaslatot a személyi
kérdéssel kapcsolatban.
dr. Haag Éva képviselı, frakcióvezetı: Ismerteti a FIDESZ Frakció javaslatát:
- Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda: Gombás Viktória
- Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola: Csillagné Szánthó Polixéna
- Szekszárdi Baka István Általános Iskola: Kıvári László
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- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola: Máté Péter
- Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Pedagógiai Intézet:
Ferencz Zoltán
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola: Gyurkovics János
- Szekszárdi Garay János Gimnázium: Pap Máté
- Comenius Általános Iskola: Csillagné Szánthó Polixéna
- FM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium: Kıvári László
- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda: dr. Máté István
- Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzı Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola: Gyurkovics
János
- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: dr. Tóth Gyula
- Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium: dr. Haag Éva
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: A Humán Bizottság ülésén már sejtette, hogy ez így fog alakulni a
közgyőlésen. Ott felmerült kérdésként, hogy a képviselı mit jelent. Választott önkormányzati
képviselıt jelent az adott intézményi tanácsban vagy csak egy adott közösséget képvisel? Erre
a kérdésre nem kaptak választ a bizottság ülésén. Ez azért érdekes, mert kíváncsi volt, hogy a
8. sz. választókerület képviselıjével lesz-e olyan nagyvonalú a FIDESZ Frakció, hogy
személyét fogja javasolni erre a posztra a Dienes Valéria Általános Iskolába. Az elızı
ciklusban volt olyan eset, hogy nem választott önkormányzati képviselı töltötte be ezt a
tisztséget? Ha nem volt, akkor most hogy-hogy mégis lesz?
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: Nem volt, az elızı ciklusban csak választott
önkormányzati képviselık kerültek delegálásra az intézményi tanácsokba és óvodaszékekbe.
De képviselı asszony tehetett volna javaslatot.
Zaják Rita képviselı: Javasolja személyét delegálni a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola Intézményi Tanácsába. Pedagógusként, a körzet választott képviselıjeként megilleti ez
a poszt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Mezei László, Rácz Zoltán és Zaják Rita 15 óra 16 perckor elhagyják az üléstermet, jelen
van 11 fı képviselı.
Ács Rezsı polgármester: Javasolja, hogy intézményenként szavazzanak.
- Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
A polgármester szavazásra teszi fel Gombás Viktória delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(Gombás Viktória képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
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A polgármester szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)

- Szekszárdi Baka István Általános Iskola
A polgármester szavazásra teszi fel Kıvári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
A polgármester szavazásra teszi fel Zaják Rita delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 5
tartózkodással elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
- Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
A polgármester szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(Ferencz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
A polgármester szavazásra teszi fel Gyurkovics János delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(Gyurkovics János képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Szekszárdi Garay János Gimnázium
A polgármester szavazásra teszi fel Pap Máté delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Pap Máté képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Comenius Általános Iskola
A polgármester szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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- FM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium
A polgármester szavazásra teszi fel Kıvári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és
Gyakorlóóvoda:
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Máté István delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(dr. Máté István képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzı Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola
A polgármester szavazásra teszi fel Gyurkovics János delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(Gyurkovics János képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Haag Éva delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
(dr. Haag Éva képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 243/2014.(XII.18.) határozata
Képviselık delegálása a mőködı óvodaszékekbe és
intézményi tanácsokba
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 243/2010. (XI.25.), az 1/2011. (II.4.), a 224/2013.
(IX.26.), a 235/2013. (X.15.) és a 270/2013. (XII.19.)
határozatokkal delegált képviselıit a mőködı óvoda- és
iskolaszékekbıl, valamint intézményi tanácsokból 2014.
december 31. napjával visszahívja.
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2.
A Közgyőlés megköszöni az óvoda- és iskolaszékekben,
valamint az intézményi tanácsokban korábban dolgozó
delegáltak munkáját.
3.
A Közgyőlés a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 73. § (3)-(4) bekezdése
alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által
fenntartott, de Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által mőködtetett alábbi köznevelési intézmények intézményi
tanácsába 2015. január 1. napjával a következık szerint
delegálja képviselıit:
•
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd,
Kadarka u. 17.
Csillagné Szánthó Polixéna
•
Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárd, Béri
Balogh Ádám u. 89.
Kıvári László
•
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, Szekszárd,
Szent-Györgyi Albert u. 6.
Máté Péter
•
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Szekszárd, Zrínyi u. 78.
Ferencz Zoltán
•
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános
Iskola, Szekszárd, Kadarka u. 25-27.
Gyurkovics János
•
Szekszárdi Garay János Gimnázium, Szekszárd, Szent
István tér 7-9.
Pap Máté
4.
A Közgyőlés az Nkt. 73. § (3)-(4) bekezdése alapján a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott alábbi
köznevelési intézmények intézményi tanácsába 2015. január 1.
napjával a következık szerint delegálja képviselıit:
•
Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Szekszárd, Bartina u. 21.
dr. Tóth Gyula
•
Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és
Kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
dr. Haag Éva
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5.
A Közgyőlés az Nkt. 73. § (3)-(4) bekezdése alapján az
alábbi, más fenntartó által mőködtetett köznevelési intézmények
intézményi tanácsába 2015. január 1. napjával a következık
szerint delegálja képviselıit:
•

Comenius Általános Iskola, Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
Csillagné Szánthó Polixéna

•
FM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ, Csapó Dániel
Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
Szekszárd, Palánk 19.
Kıvári László
•
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola,
Alapfokú Mővészeti Iskola és Gyakorlóóvoda, Szekszárd,
Mátyás király u. 5.
dr. Máté István
•
Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzı Iskola és
Alapfokú Mővészeti Iskola, Szekszárd, Pázmány tér 4.
Gyurkovics János
6.
A Közgyőlés a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122. § (3) bekezdés a)
pontja, valamint (11) bekezdése alapján 2015. január 1. napjával
az alábbi óvoda óvodaszékébe küld delegáltat:
•
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (Szekszárd, Perczel Mór
u. 2.)
Gombás Viktória
7.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot
küldje meg az intézményeknek, illetve fenntartóiknak.
Határidı:
Felelıs:

20.

2014. december 18.
a 7.) pont tekintetében: 2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítására
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 244/2014.(XII.18.) határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdése és 84. § (5)
bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és
Családi Napközi alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezető alapító okiratát – tekintettel arra, hogy az óvoda
Szekszárd, Kadarka utcai épülete rendeltetésszerő használatra
alkalmatlansága miatt nem birtokba vehetı – az elıterjesztés 1.
és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és formában hagyja
jóvá.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.

21.

Határidı:

2014. december 18.
a 3.) pont tekintetében: 2015. január 15.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(243. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 245/2014.(XII.18.) határozata
az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának
módosításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány
alapító okiratának módosítását az elıterjesztés mellékletei
szerinti tartalommal.
II.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

dr. Mezei László, Rácz Zoltán, Zaják Rita 15 óra 25 perckor visszatérnek az ülésterembe,
jelen van 14 fı képviselı.
22.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetıi (igazgatói)
beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Meghívott: Liebhauser János pályázó

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A kiírt pályázatra 1 db pályázat érkezett be, melyet
Liebhauser János igazgató úr nyújtott be. A Humán Bizottság a határidıket betartva
megtárgyalta a pályázatot, meghallgatta a pályázót, valamint a szakértı véleményét. A
bizottság Liebhauser János pályázatát elfogadásra javasolja a közgyőlésnek. Idıközben
megérkezett a szakminisztérium állásfoglalása, mely hasonlóan foglalt állást, javasolja a
pályázó személyét elfogadásra.
Ács Rezsı polgármester: A határozati javaslatban milyen dátum kerülne rögzítésre?
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
tart a megbízás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 246/2014.(XII.18.) határozata
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetıi
(igazgató) beosztására kiírt pályázat elbírálása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 20/A §-a és a Kjt. végrehajtásáról a mővészeti, a
közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-a
alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb
vezetıi feladatának ellátásával 2015. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig
Liebhauser Jánost
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.

23.

Határidı:

2014. december 18.
a 2. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 247/2014.(XII.18.) határozata
A Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának
emelésérıl
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2015. február 1-jétıl a Babits Mihály Kulturális
Központ finanszírozott álláshelyeinek számát 27-rıl 30,5
álláshelyre emeli a következık szerint:
Az intézmény Tourinform Irodával kapcsolatos feladatának
korábbi megszőnése – telephely és szakfeladat törlése – miatt a
turisztikai menedzser álláshelyet megszünteti, ugyanakkor a
telephelyek számának aktuális emelése, valamint a feladatellátás
bıvítése és a nyitvatartási idı meghosszabbítása miatt 4,5
álláshellyel (pénztáros, mozigépész, közmővelıdési szakember
és információs referens) megemeli.
2.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2015. évi költségvetést ennek megfelelıen tervezze és a
bérköltséget az intézmény tervezett költségvetésébe építse be.

24.

Határidı:

2014. december 18.
a 2. pont tekintetében: 2015. január 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 248/2014.(XII.18.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. §-a alapján a Babits Mihály Kulturális
Központ alapító okiratának módosítását és egységes szerkezető
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alapító okiratát az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, az aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.

25.

Határidı:

2014. december 18.
a 3. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a szerzıdés módosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 249/2014.(XII.18.) határozata
a légimentı bázis létrehozásáról szóló megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Országos Mentıszolgálattal megkötött “Kötelezettségvállalás
közérdekő célra” tárgyú megállapodás módosításával egyetért és
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, az aljegyzıt
pedig az ellenjegyzésére.
A szerzıdés-módosítás a határozat mellékletét képezi.
Határidı.
Felelıs:

26.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság javasolja, hogy a tanulónak havi
10.000 Ft ösztöndíjat biztosítson a közgyőlés.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyet értett a Humán
Bizottság javaslatával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 250/2014.(XII.18.) határozata
a
Hátrányos
Helyzető
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó Programjában való részvételrıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Czanka Vivien Beatrix 8. évfolyamos tanuló
(7100 Szekszárd, Zengı u. 32.) Szekszárd település
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában.
2. A közgyőlés a tanuló számára a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 10.000 Ft
havi ösztöndíjat nyújt. A közgyőlés ennek fedezetét a város
költségvetésében biztosítja.
3. A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a tanuló
által az elsı helyen kiválasztott középiskola részére
haladéktalanul küldje meg.
Határidı:

2014. december 18.
a 3. pont tekintetében: 2014. december 23.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Szabó Balázs 15 óra 34 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
27.

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(223. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 13 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 251/2014.(XII.18.) határozata
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított jogával élve – a Tolna
Megyei Kormányhivatal által 2015. februárban megállapítandó
általános iskolai felvételi körzeteket elfogadja, ugyanakkor
javasolja a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
körzetének kiegészítését az „Elıhegy”, illetve a „Ferenc
szurdik” területekkel.
2.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
határozatot küldje meg a Kormányhivatal számára.
Határidı:
Felelıs:

28.

2014. december 18.
a 2. pont tekintetében: 2014. december 23.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési
terve
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 252/2014.(XII.18.) határozata
a 2015. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a határozat
mellékletét képezı 2015. évi belsı ellenırzési tervet jóváhagyja.

36

Határidı:
Felelıs:

2015. december 31.
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Szabó Balázs 15 óra 37 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
29.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2015. évi
munkaterve
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: A munkaterv tervezete kiküldésre került, Rácz Zoltán, dr. Mezei
László és Zaják Rita képviselı nyújtott be ehhez módosító javaslatot, melyet a képviselık
megkaptak. Ezeken a kérdéseken kellene végigmenni és kéri a képviselıknek és a hivatalnak
a segítségét, mert vannak olyan javaslatot, melyek a munkarendben benne vannak és van
olyan tevékenység is melyet már elvégeztek például a városüzemeltetést illetıen. A januári
közgyőlésre javasolják az átláthatósági rendelet elfogadását, a közgyőlések televíziós és/vagy
online közvetítésének megvitatását, megoldását. Ezeket kéri pontosítani. Továbbá kérdése
aljegyzı asszonyhoz, hogy az átláthatósággal kapcsolatos jogszabályoknak az önkormányzat
jelenleg megfelel? Ha igen, akkor ez milyen formában történik és mi a szokásos eljárás ebben
az esetben?
dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Jogszabályi kötelezettség nincs önkormányzati rendelet
megalkotására ebben a tárgykörben, de tervezik, hogy ennek kereteit rendeletben vagy esetleg
szabályzatban rendezik. A következı évi munkatervben február hónapnál szerepel az
államháztartáson kívüli forrás átvételérıl és átadásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása. Az önkormányzat megfelel a nemzeti vagyonról szóló törvény azon
rendelkezéseinek, mely az átláthatósággal kapcsolatos, ha az önkormányzat vagy a hivatal
szerzıdést köt egy partnerrel, akkor a partner kitölt egy nyilatkozatot, hogy átlátható
szervezetnek minısül. Ezt a nyilatkozatot szeretnék az említett rendelet mellékleteként is
elhelyezni.
Zaják Rita képviselı: Az átláthatósági rendeletet Zuglóban Karácsony Gergely polgármester
kezdeményezésére elfogadták. Ennek a szekszárdi változata készül, jogászok dolgoznak rajta,
ezt szeretnék a közgyőlés elé terjeszteni januárban. Amit aljegyzı asszony említett vagy része
lesz vagy kiegészítése lesz a rendeletnek. Ezzel átláthatóbbak lesznek a szerzıdések, a
honlapon nyilvánossá teszik azokat a szerzıdéseket, melyeket az önkormányzat köt. A
rendelettervezetet január hónapban megküldi és a testület majd eldönti, hogy támogatja vagy
sem. A televíziós közvetítés megtárgyalását is januárra tervezik, jó lenne ha megvalósulna a
televíziós vagy az online közvetítés, vagy akár mindkettı.
Ács Rezsı polgármester: A rendeletek elkészítése a hivatal kötelessége, ehhez tehetnek
javaslatot. Javasolja, hogy január hónapban szerepeljen az „Átláthatósági rendelet
elıkészítése”. Hangsúlyozza, hogy eddig is a jogszabályoknak megfelelıen mőködött az
önkormányzat és jövıben is meg fog felelni. A televíziós közvetítések megoldásával
kapcsolatosan elmondja, hogy hosszú vita elızte meg, amikor a közgyőlés úgy döntött, hogy
ezt a szolgáltatást nem fogja igénybe venni. A tévés közvetítések által alátámasztott
közgyőléseken 8-10 órás meddı viták folytak, sokkal hatékonyabb, gördülékenyebb munka
folyik, mióta nincs tévé közvetítés. A bizottságokban elvégzik a szakmai munka jelentıs
részét és a közgyőlés már csak valóban a fajsúlyosabb kérdésekben dönt. Nem szeretne
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változtatni ezen a gyakorlaton, hiszen az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet. Javasolja,
hogy ezekre a pontokra most szavazzanak.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint január hónaphoz kerüljön
beépítésre az „Átláthatósági rendelet elkészítése” c. napirendi pont. A közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint január hónaphoz kerüljön
beépítésre a „Közgyőlések televíziós és/vagy online közvetítésének megvitatása, megoldása”
c. napirendi pont. A közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal és 8 tartózkodással elvetette a javaslatot.
Ács Rezsı polgármester: A februári közgyőlésre vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban kéri
a hivatal segítségét. A városüzemeltetési feladatokról a hivatal részletesen beszámol
bizottságoknak, a közgyőlésnek és folyamatosan mérik fel azokat a városüzemeltetési
feladatokat, melyeket meg kell valósítani. Ennek kiemelt része az úthálózat felülvizsgálata,
ezért ezt a témát nem szőkítené le az OBI mögötti út megépítésére, mert a város közepén is
vannak még aszfalttal le nem fedett utak. Nyilván meg kell teremteni egyfajta egyensúlyt a
külterületek és a belterületek vonatkozásában. Ezen a területen sokat léptek elıre az elmúlt 45 évben. Az úthálózat bejárása szintén nem a közgyőlés feladata, ez bizottsági ülés keretében
megtörténik. A térfigyelı kamerarendszer értékelése olyan téma, mely jó lehet. Tájékoztatja a
közgyőlést, hogy a mai napon a Belügyminisztériumban aláírt egy nyertes pályázatot, mely
újabb 10 millió Ft-os keretet biztosít az önkormányzat számára új térfigyelı kamerák
beszerzésére. A közbiztonság és az illegális szemétlerakók szempontjából a térfigyelı
kamerarendszer fejlesztése nagyon fontos és hasznos.
Rácz Zoltán képviselı: Szeretnék, ha a munkatervbe mindenképpen bekerülnének ezek a
pontok. Ez egy olyan plusz feladat, hogy tárják fel azokat a problémás helyeket a városban,
amelyek évek óta, évtizedek óta akut problémák.
Ács Rezsı polgármester: A városüzemeltetési költségvetés elfogadásakor tételesen
meghatározza a bizottság, hogy melyek azok az utcák, járdaszakaszok, amelyek esetében a
felújítást meg kell valósítani.
Märcz László igazgatóság vezetı: A városüzemeltetési igazgatóságon dolgozik egy útügyi
referens, akinek a feladatkörébe tartozik, hogy az utak állapotát felülvizsgálja, valamint
szerzıdött partnere van a városnak, aki ezeket elvégzi. A kátyúzás folyamatosan történik, de
minden egyes utat nem tudnak kijavítani. Az idei évben 2-3 utcát tudtak kompletten felújítani,
a felmérések folyamatosak, lista készül arról, hogy melyik utcában milyen feladatokat kell
elvégezni. Ezt a feladatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttmőködve végzi a
hivatal.
Kıvári László képviselı: A bizottsági üléseken is kérte a képviselıket, hogy szedjék össze a
körzetben lévı problémákat. Ezt követıen a bizottság rangsorolja a feladatokat.
dr. Mezei László képviselı: Egészen biztos, hogy mindenki ugyanazt akarja az
ülésteremben. Hangsúlyozza azonban, hogy a mindennapi munkához szükséges elemek
között az úthálózatnak a milyensége egy hangulat meghatározó jelenség. Ha egy szekszárdi
átlagember bejön ebbe a terembe, akkor nem fogja érteni, hogy mit akar az egyik oldal és mit
akar a másik oldal. Olyan feladatot próbálnak megoldani, amely évtizedek óta felületesen lett
megoldva, sok beruházás úgy elızte meg ezeket a jelenségeket, hogy valaki úgy ítélte meg,
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hogy az fontosabb. Úgy gondolják, hogy 31.000 embernek fontosabb, hogy úgy érje el az
iskolát, óvodát, munkahelyét, hogy ne 20-30 éves aszfalton közlekedjen és ne szitkozódjon.
Ez egy bizonyos minısítése a városnak. Azt szeretnék, hogy olyan problémákat oldjanak meg,
melyet évtizedek óta nem oldottak meg, mert valami mindig megelızte.
Rácz Zoltán képviselı: Amikor a javaslatot letették, azt gondolták, hogy van 10 fontos
kérdés a város életében, amivel érdemes kiemelten foglalkozni.
Ács Rezsı polgármester: 2014. évben 500 millió Ft-ot költött a város úthálózatra és
járdaépítésre. Ha valaki azt mondja, hogy ez nem volt fontos a város életében, akkor nem
ismeri az elmúlt idıszak tapasztalatait. A 2013. évben is 100 millió Ft-os nagyságrendő
összeget fordítottak erre a feladatra. 2010. évben a FIDESZ megígérte, hogy 10 km járda és út
fog épülni a ciklusban, a ciklus végére 16 km készült el. Példaként említi a Szılıhegyi út
megépítését, mely elıtte soha nem rendelkezett szilárd burkolatú úttal. A felmérést követıen a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát követıen a közgyőlés dönti el a költségvetés
tárgyalásakor, hogy mekkora összeget tud erre a feladatra biztosítani, és ezen belül melyek
azok az útszakaszok, melyet az adott évben mindenképpen meg kell valósítani. Az utóbbi
években útépítésre pályázati forrás nem állt rendelkezésre. Ha a város utat szeretne építeni,
azt a helyi adóbevételekbıl és fejlesztési hitelbıl tudja megvalósítani. Ezen a területen
elindultak egy úton, ebben mindenkire számítanak és mindenkitıl várják a javaslatokat. A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság el tudja végezni az elıkészítı munkát, mely a helyszíni
bejárást is magába foglalja. A közgyőlésnek pedig a stratégiai döntést kell meghoznia. A
képviselık bármelyik bizottság ülésén részt vehetnek.
Rácz Zoltán képviselı: Mindegy, hogy közgyőlés, vagy bizottság tárgyalja, azt kéri, hogy a
képviselıknek legyen rálátása a dolgokra, hogy mi fog történni a következı 5 évben.
Ács Rezsı polgármester: Ragaszkodnak hozzá, hogy erre vonatkozóan szavazzon a
közgyőlés, vagy elfogadják, hogy ez bizottsági hatáskör?
dr. Mezei László képviselı: Jogszerő, szabályos éves tervhez szeretnének javaslatokkal,
gondolatokkal hozzájárulni. Semmiféle olyan megoldásban nem partnerek, amely nehezíti azt,
ami eddig mőködött. Viszont nem tudnak úgy kapcsolódni erre a rendszerre, mert az elmúlt
10-12 évet nem itt töltötték.
Ács Rezsı polgármester: Akkor szavazzanak erre vonatkozóan?
dr. Mezei László képviselı: Semmi olyat nem akarnak kérni, ami nem azonos az eddigi
gyakorlattal.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint február hónaphoz kerüljön
beépítésre a „Térfigyelı kamerarendszer értékelése” c. napirendi pont. A közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.
Ács Rezsı polgármester: Ismerteti a március hónaphoz beérkezett javaslatokat. Az
energiaracionalizálási kérdésekkel kapcsolatban felmérést kértek olyan tekintetben, hogy ha
lesznek energiahatékonyság növelésre vonatkozó pályázatok, akkor be tudják adni.
Märcz László igazgatóság vezetı: Az elızı Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági ülésen
tárgyaltak arról, hogy ismét elnyerte egy cég a felmérés elkészítését, ez folyamatban van.
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Ács Rezsı polgármester: Mikor készül el a felmérés?
Märcz László igazgatóság vezetı: Az iskolák és gimnáziumok felmérése készül majd,
tavaszra készen lesz.
Ács Rezsı polgármester: A háttéranyag elkészül. Ha pedig lesz pályázati lehetıség, akkor
ezek olyan készültségi fokon lesznek, hogy be tudják nyújtani a pályázatokat. Ez nem kell,
hogy napirendi pont témáját képezze a közgyőlés márciusi ülésén.
Rácz Zoltán képviselı: Az energiaracionalizálás nagyon fontos téma. A rezsicsökkentés
megbukott, látszik, hogy az az út nem elıre visz. A városnak kellene egy stratégiai tervet
összeállítania. Komplexen kellene ezt a kérdést kezelni, mert ez munkahelyet teremtene,
lehetıséget biztosítana szociális szövetkezet létrehozására. Ezzel a témával kellene a
közgyőlésnek foglalkoznia, mindegy, hogy melyik hónapban, de minél elıbb el kellene
kezdeni ezzel foglalkozni.
Kıvári László képviselı: 2009. óta a Klímabarát Települések Szövetségének a tagja
Szekszárd. Rendszeresen vannak „klímaülések”, van egy energia munkacsoport, mely
pályázatokat is írt ki. Tavaly például két társasház kapott 200.000-200.000 Ft támogatást arra,
hogy napelemes megoldással kiváltsák a közösen használt villanyt. Ehhez az OTP Bank
segítséget nyújtott egy hitelkonstrukcióval.
dr. Tóth Gyula képviselı ügyrendi hozzászólás: A témákat elıször vitassák meg a
bizottságok. Javasolja a vita szakasz lezárását.
Ács Rezsı polgármester: A bizottságok a szakterületüket érintıen tárgyalják meg a
beérkezett javaslatokat és amennyiben szükséges, tegyenek javaslatot a munkaterv
kiegészítésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a vita lezárására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı - 10
igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 253/2014.(XII.18.) határozata
a 2015. évi munkaterv jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése
alapján jóváhagyja a 2015. évi munkatervét az alábbi
kiegészítésekkel:
- Január 29-i ülés napirendjéhez kerüljön beépítésre az
„Átláthatósági rendelet elkészítése”.
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- Február 26-i ülés napirendjéhez kerüljön beépítésre a
„Térfigyelı kamerarendszer értékelése”.
2. A Közgyőlés felkéri a bizottságokat, hogy a szakterületüket
érintıen tárgyalják meg a beérkezett javaslatokat és amennyiben
szükséges, tegyenek javaslatot a munkaterv kiegészítésére.

Határidı:

1. pont tekintetében: 2015. december 31.
2. pont tekintetében: 2015. január 31.

Felelıs:

1. pont tekintetében: Ács Rezsı polgármester
2. pont tekintetében: Csillagné Szánthó
Polixéna HB elnök
Kıvári László GPB elnök
dr. Tóth Gyula SZEB elnök

dr. Mezei László képviselı: A jegyzıt helyettesítı aljegyzı kérte, hogy küldjék meg a
képviselık a javaslataikat a munkatervhez. Ezt megtették.
Rácz Zoltán képviselı: Az elıterjesztésben 130 napirendi pont szerepel, ehhez tettek 10
javaslatot, tisztességgel, szakmai tudással. Elvárták volna, hogy ezt ne söpörje le ilyen szinten
doktor úr. Olyan szervezetnek tagja, mely a Belügyminisztériumnak is dolgozik. Nem tudja
ezt hova tenni, hogy elüldöznek mindent, ami szakmai. Akkor a gombnyomogatáson kívül mi
lesz itt még?
Ács Rezsı polgármester: Nem söpörtek le semmit, arra kérték a bizottságokat, hogy
készítsék elı a javaslatokat úgy, hogy a munkaterve beépíthetı legyen. A célokkal, melyet
megfogalmaztak, személy szerint egyet tud érteni.
30.

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal új ellátási szerzıdés létesítésére
(239. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az ellátási
szerzıdés megkötését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 254/2014.(XII.18.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötött ellátási
szerzıdés jóváhagyásáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött
ellátási szerzıdést az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:

2014. december 18.
2. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Szabó Balázs 16 óra 24 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
31.

Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Mőhely tevékenységérıl, új ellátási szerzıdés
létesítése
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a beszámolót
és azt elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek. Továbbá támogatja az ellátási szerzıdés
megkötését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 13 fı - 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 255/2014.(XII.18.) határozata
a Mentálhigiénés Mőhellyel kötendı ellátási szerzıdés
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhely 2014. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja, és a Mentálhigiénés Mőhely ellátási
szerzıdését 2015. január 1. napjától határozatlan idıre megköti.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására, az aljegyzıt
pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhely részére biztosított
támogatás mértékének meghatározására a 2015. évi költségvetés
elfogadásának keretében visszatér.
Határidı:

2014. december 18.
2. pont tekintetében: 2014. december 31.
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3. pont tekintetében: 2015. február 28.
Felelıs:

Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

dr. Mezei László 16 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
32.

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 12 fı - 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 256/2014.(XII.18.) határozata
a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2014. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadja.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft.-nek és a Humánszolgáltató Központ munkatársainak,
továbbá
az
önkénteseknek
az
étkeztetésben
való
közremőködésért.
Határidı:
Felelıs:

33.

2014.december 23.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”,
ingatlan hasznosításáról
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Kéri a beszámoló jóváhagyását a Közgyőléstıl.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Humán Bizottság a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a beszámolót.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Kerekes László képviselı: Örvendetes, hogy milyen fejlesztések történnek a sporttelepen.
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Nagy szükség volt erre a fejlesztésre. Az UFC öltözı épületének bıvítésével, felújításával
kapcsolatban milyen lépések történtek? Az UFC közel 200 millió Ft-os támogatást nyert
ehhez a fejlesztéshez, de a megvalósítás valamiért elmaradt.
dr. Mezei László 16 óra 30 perckor visszatér az ülésterembe, Rácz Zoltán elhagyja az
üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Ács Rezsı polgármester: Elnökségváltás volt az egyesületnél. Bízik benne, hogy az új
vezetéssel a város együtt tud majd mőködni és meg tudják valósítani a beruházást.
Amennyiben a város közpénzt ad egy beruházáshoz, annak felhasználására rálátása kell
legyen. Ennek a projektnek ilyen akadályai is voltak.
dr. Göttlinger István aljegyzı: A beszámoló utolsó két mondata kitér erre is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 257/2014.(XII.18.) határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti
„sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámoló
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C.
alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámolót.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót, és az
azt jóváhagyó határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt. részére.
Határidı:
Felelıs:
34.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
tevékenységérıl
(237. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2014.

I.

félévi

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni, a melléklet
tartalmazza a folyamatban lévı ügyeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 258/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2014. év I. félévi
tevékenységérıl szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2014. év I. félévi
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester

Rácz Zoltán 16 óra 34 perckor visszatér az ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja
az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
35.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2014. IIIII. negyedév)
(262. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 12 fı - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 259/2014.(XII.18.) határozata
a 2014. II-III. negyedévi átruházott hatáskörben hozott
bizottsági határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2014. április 1. – 2014.
szeptember 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 18.
Ács Rezsı polgármester

Szabó Balázs 16 óra 35 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
36.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 13 fı - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
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alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 260/2014.(XII.18.) határozata
a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
29/2014.(II.20.),
40/2014.(IV.09.),
63/2014.(IV.24.),
68/2014.(IV.24.), 129-133/2014.(VII.2.), 135-142/2014.(VII.2.),
144-154/2014.(VII.2.),
155-164/2014.(VII.25.),
165174/2014.(VIII.27.), 175/2014.(IX.10.), 176-185/2014.(IX.30.),
187-192/2014.(XI.20.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Határidı: 2014. december 18.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
37.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(258. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 13 fı - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 261/2014.(XII.18.) határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének kiegészítését és módosítását
jóváhagyja.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
kiegészítés Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 31.
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı
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Csillagné Szánthó Polixéna 16 óra 38 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fı
képviselı.
38.

Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 262/2014.(XII.18.) határozata
az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi, 1/1 kizárólagos
tulajdonában lévı ingatlanok összevonására kerüljön sor:






6008/29
6008/30
6008/31
6008/32
6008/33

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
telekösszevonáshoz szükséges eljárásokat folytassa le.
2.
A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a telekalakítást
követıen kialakult ingatlanon a T-TRANS FİÉP Kft. (1012
Budapest, Attila út 107.) telephelyet létesítsen.
3.
A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a kialakított telek a
T-TRANS FİÉP Kft. (1012 Budapest, Attila út 107.) részére
bérbeadásra kerüljön 2015. január 1. napjától kezdıdıen a
csarnok létesítéséhez szükséges engedélyek jogerısre
emelkedését követı 8. napig, de maximum 2017. december 31.
napjáig, határozott idıre, 50 Ft/m2/hó bérleti díj ellenébe. A
Közgyőlés továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a kialakított telekre
vonatkozóan a társaság javára vételi jog kerüljön földhivatali
bejegyzésre, 5.000 Ft+áfa/m2 áron azzal, hogy az adásvételre
abban az esetben kerül sor, hogyha a cég megszerezte a
logisztikai központ építéséhez szükséges engedélyeket. Az addig
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az idıpontig kifizetett bérleti díjat a felek a vételárba
beszámítják.
4.
A Közgyőlés mint a bérelt ingatlan tulajdonosa a bérleti
szerzıdést közvetlenül a bérlıvel köti meg, azzal a kikötéssel,
hogy amennyiben a határozott idıre kötött bérleti szerzıdés lejár
anélkül, hogy a társaság a beruházást megvalósította volna, a
vételi jog a bérleti szerzıdés megszőnésével együtt hatályát
veszti.
5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérleti
szerzıdés – fentiekben meghatározott feltételekkel történı elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
6.
A Közgyőlés hozzájárul a fejlesztés megvalósításához és
fenntartásához a projekt befejezésétıl számított legalább 3 év
idıtartamra az Önkormányzat tulajdonában lévı telkekre
vonatkozóan. A Közgyőlés felkéri a polgármestert a hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidı:
Felelıs:
39.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselı: Nem kis feladata lesz annak, aki meg fogja mondani, hogy ez a
Kft. hogyan mőködjön hatékonyan és jól. 31.000 ember tudta a városban, hogy olyan céget
hoztak létre, mely életképtelen, és irtózatos pénzeket toltak bele. Polgármester úrnak kellene
megmutatni, hogy ez a cég hogyan mőködik jól, ez maga a lehetetlenség. Ez a cég már akkor
életképtelen volt, amikor létrehozták, céljait nem tudta teljesíteni, a város étkeztetésébe már
akkor sem tudott beépülni. Azért fog nemmel szavazni, mert maga a felkérés egy szerepjáték,
és a következı hónapokban sem fog tudni senki erre a helyzetre megoldást találni, amely
elvezetne az életképesség felé.
Ács Rezsı polgármester: A diákétkeztetéssel kapcsolatban a közgyőlésnek megvan a
felelıssége, hozott döntéseket egy olyan anyagot követıen, melyet az akkor KESZ készített.
Lehet vitatkozni, hogy az akkor döntés jó volt vagy sem, szerinte jó döntés volt. A cég
mőködésében valóban vannak fennakadások és problémák. A közgyőlés fog majd ebben a
kérdésben dönteni.
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Zaják Rita képviselı: Tisztázzák, hogy nem a cég vezetıjének személyi felelısségérıl van
szó. A cég minden évben veszteséges volt.
dr. Göttlinger István aljegyzı: Kötelezıen ellátandó feladat az önkormányzatok számára az
étkeztetés biztosítása az intézményekben. A közgyőlésnek, mint a törvény által felelıs
döntéshozó szervnek gondoskodnia kell a gyermekek étkeztetésérıl. Ezt a feladatot a
Diákétkeztetési Kft. útján, vagy más vállalkozás útján kell ellátnia.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 263/2014.(XII.18.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. tulajdonosa elrendeli a cég teljes
körő átvilágítását.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt helyettesítı aljegyzıt,
hogy a 2015. évi költségvetés tervezésekor az átvilágítás
költségét építse be a javaslatba.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy terjessze elı
az átvilágítás eredményét, valamint az eredmény ismeretében
tegyen javaslatot a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. további
mőködésére vonatkozóan.
Határidı:

Felelıs:

40.

1. pont: 2014. december 18.
2. pont: 2015. február 28.
3. pont: az átvilágítás lefolytatását követı ülés
1. és 3. pont: Ács Rezsı polgármester
2. pont: dr. Göttlinger István jegyzıt
helyettesítı aljegyzı

Javaslat víz-és szennyvízszolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosítására
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 264/2014.(XII.18.) határozata
a víz-és szennyvízszolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerzıdés
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt-vel kötött víz-és
szennyvízszolgáltatási bérleti-üzemeltetési szerzıdés IX. 1.
pontjának módosítását elfogadja az alábbiakkal:
A Szerzıdés IX. pont használati díjra vonatkozó 1. pontjának
második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A víziközmő elemek éves használati díjának mértéke a
településen a tárgyévben értékesített víz mennyisége alapján 5,Ft/m3, a szennyvíz közmőelemek éves használati díja a
tárgyévben a településen számlázott szennyvíz mennyiség
alapján 5,- Ft/m3.”
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérletiüzemeltetési szerzıdés módosításának aláírására.
Határidı:
Felelıs:
41.

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester

Tulajdonosi hozzájárulás engedményezési szerzıdés megkötéséhez
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 265/2014.(XII.18.) határozata
engedményezési szerzıdés megkötéséhez tulajdonosi
hozzájárulásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt., a Szekszárdi Víz-és
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Csatornamő Kft. és az Alfa-Nova Kft. között létrejött
háromoldalú megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıjét az okirat
aláírására.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. ügyvezetıjét arra, hogy az Alfa-Nova Kft.
további vízdíjtartozása tekintetében a lejárt távhıszolgáltatással
kapcsolatos díjak erejéig ismételten engedményezési szerzıdést
kössön.
Határidı:
Felelıs:

42.

2014. december 18., illetve folyamatos
Ács Rezsı polgármester
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is támogatást nyújtott az alapítvány részére. Kéri a közgyőlést, hogy
támogassa a bizottságok által megszavazott összeg (100.000 Ft és 250.000 Ft) odaítélését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 266/2014.(XII.18.) határozata
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Humán Bizottság 2014. évi keretébıl 100.000 Ftot átcsoportosít a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
támogatására.
2. A Közgyőlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. évi
keretébıl 250.000 Ft-ot átcsoportosít a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány támogatására.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidı:
Felelıs:

2014. december 31.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
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43.

Kérdések, interpellációk

- Zaják Rita képviselı kérdése Ács Rezsı polgármesterhez
Zaják Rita képviselı: Polgármester úrnak van hivatalos információja arról, hogy a Szent
László híd is beletartozik január 1-tıl a fizetıs kategóriába? Mivel megyehatárról van szó, ez
két megyét érint és kétszer 5000 Ft-ot kell fizetni annak, aki át szeretne menni a hídon. Ha
igaz a hír, akkor polgármester úr, a képviselı-testület, vagy térség megválasztott
országgyőlési képviselıje milyen módon kíván tiltakozni ez ellen?
Ács Rezsı polgármester: A sajtóban valóban nagy vihart kavart ez a hír, döntés még nem
született erre vonatkozóan. A Kormány jelenleg is egyeztet az útdíjakkal kapcsolatban. A
Megyei Jogú Városok Szövetsége határozatban kérte a Kormányt, hogy az útdíjak
bevezetésére ne kerüljön sor.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16 óra 55 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Ács Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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