Szám: IV/B/113-2/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. április 26-án
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Kővári
László, Pap Máté, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Szabó Balázs,
Gombás Viktória, Zaják Rita, dr. Máté István képviselő.
Összesen: 13 fő
Távolmaradt:

Kerekes László,
dr. Mezei László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Schmidt Krisztián osztályvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Rieger Beáta osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:
Horváth István országgyűlési képviselő,
Ferenc Vilmos CK vezető,
Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető,
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Bay Attila egyesületi elnök,
Kálóczi Andrea intézményvezető,
Kiefaber Gábor kirendeltség vezető,
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Dr. Balázs Gábor igazgató,
Szabó Csaba megyei főkapitány.
Ács Rezső polgármester felkéri dr. Póla Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ünnepélyes keretek között adja át Horváth István országgyűlési képviselő megbízólevelét a
közgyűlés előtt.
Horváth István országgyűlési képviselő: Köszönti a megjelenteket. Nagy megtiszteltetés
számára, hogy a közgyűlés előtt veheti át megbízólevelét. Szeretné megköszönni a
választópolgároknak a szavazásban való nagy arányú részvételét, hiszen így lehet igazán
megadni a térség képviseletére vonatkozó legitimációt. A szekszárdi választókerület tizenhét
településből áll és nagy megtiszteltetés számára, hogy az összes településen rá szavaztak a
legtöbben. A legaktívabb település Szekszárd volt, kilencezer támogató szavazatot kapott,
mely jelentősen több, mint négy évvel ezelőtt. Nagy a felelőssége ezzel a meghatalmazással,
továbbra is a települések, önkormányzatok segítésén dolgozik. Húsz éve kezdték el az
önkormányzati működést Ács Rezső polgármesterrel, ami nagy felelősség, hideget és meleget
is kaptak már a munkájukkal kapcsolatban, de a kapott támogatás is azt mutatja, hogy az
emberek hisznek a teljesítményükben. Szekszárd nagyon sokat fejlődött az elmúlt években,
ezt az eredményességet meg kell őrizniük a következő időszakban. A következő időszakban
több gazdaságélénkítő és turisztikai beruházás indul, mely a térségben élők életminőségén
javít. Szeretné megköszönni az eddigi együttműködést, továbbra is számíthatnak a munkájára.
Ács Rezső polgármester: Megköszöni Horváth István eddigi munkáját, véleménye szerint jó
döntést hoztak a szekszárdiak, a fejlődést továbbra is támogatják. Gratulál a közgyűlés
nevében és jó munkát kíván.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként visszavonja a 104. számú, „Javaslat a Várépítő
Pályázaton való részvételre” című előterjesztést. Kéri továbbá, hogy „Az Alisca Terra
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói feladatainak ellátása” című szóbeli
előterjesztést a nyilvános ülésen tárgyalja a közgyűlés.
dr. Göttlinger István aljegyző: A közgyűlési pótanyagokkal kiküldtek három új napirendi pont
javaslatot a testületnek, melyek napirendre történő felvételét kéri a közgyűléstől. A 117.
számú, „Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról” címűt, a 118. számú, „ A Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére tulajdonosi
hozzájárulás megadása ”, valamint a 119. számú, „Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára
a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. törzstőkéjének leszállításáról ” című előterjesztések felvételét
javasolja.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselőknek van-e kérdésük, bejelenteni
valójuk? Rácz Zoltán képviselő három kérdése az írásban kiküldött írásos anyag része
kiküldésre került.
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Zaják Rita képviselő: Négy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek: 1. Mi a legsúlyosabb
probléma Csikágóban? 2. Galambgyérítés 3. 2006-2018 között mennyivel növekedett a
szociális bérlakásállomány? 4. Garay János Általános Iskola udvarán lévő betonszegély
balesetmentessé tételéről szeretne kérdezni.
Pap Máté képviselő: Interpellációt szeretne intézni Rácz Zoltán képviselőhöz „Politikai
hovatartozástól függetlenül” címmel.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy a polgármesterhez tudja intézni
interpellációját, az SZMSZ-ben leírtak szerint.
A polgármester szavazásra teszi fel a 117. számú, „Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című előterjesztés
nyilvános ülés napirendjére történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő
– 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 118. számú, „A Kosárlabda Sport Club Szekszárd
részére tulajdonosi hozzájárulás megadása” című előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 119. számú, „Javaslat tulajdonosi döntés
meghozatalára a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. törzstőkéjének leszállításáról” című
előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Zaják Rita képviselő ügyrendi kérdése: Miért kerül levételre a 104. sz. előterjesztés?
Ács Rezső polgármester: Átnézték a pályázati feltételeket és nem találtak olyan épületet,
amelyre fel tudnák úgy használni a pályázati összeget, hogy ne kelljen többszörös önerőt
biztosítaniuk. Így nincs értelme a pályázaton elindulni.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot
a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
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2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2017. évi tevékenységéről
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
(tervezet)
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rottenbacher Ádám igazgató
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
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8. Településrendezési terv részleges módosítása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
9. A német nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
10. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése a
Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
11. Javaslat bírósági ülnök választására
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Parrag Ferencné osztályvezető
12. Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi
Tanácsába térségi képviselő illetve képviselő-helyettes megválasztásának
jóváhagyására
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
13. Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet fogorvosának helyettesítésére, valamint a feladatellátási szerződés módosítására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Kubik Andrea jogász
14. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
15. Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens
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16. Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens
17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
18. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
19. A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezése
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
20. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája átszervezésének
véleményezése
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
21. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosítása
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Horváth Erika
intézményvezető
22. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
23. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja megbízatásának
meghosszabbítására
(86. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
24. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Kiss Anett környezetvédelmi
ügyintéző
25. Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói feladatainak
ellátása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
27. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
28. Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető
29. Javaslat közterület elnevezésére
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
30. Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
31. Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
32. Javaslat civil szervezetek támogatására
(78. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens
33. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
34. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens, Kálóczi Andrea KEF
titkár
35. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2018. I. negyedév)
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens
37. Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense
38. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
39. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
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40. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a Caminus Tüzeléstechnikai Kft.
törzstőkéjének leszállításáról
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Huszár Tibor ügyvezető
Önálló képviselői előterjesztés – javaslat
41. Állítsuk meg Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökét
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
42. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Erre büszke?” címmel
(kerdes1)
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Úgy tűnik vagy inkább
úgy van?” címmel (kerdes2)
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a piaccal?”
címmel (kerdes3)
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi a legsúlyosabb
probléma Csikágóban? címmel;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez galambgyérítés ügyében;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a 2006. és 2018. közötti
önkormányzati bérlakásállományban történt változással kapcsolatban;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Garay János Általános
Iskola betonszegélyének balesetveszélyességével kapcsolatban.
- Pap Máté képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Politikai
hovatartozástól függetlenül” címmel.
Zárt ülés:
43. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítését felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
44. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
45. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
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46. Javaslat megyei díjak adományozására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens
47. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens
48. Javaslat a 2018. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
49. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,
Szekszárdi Garay János Gimnázium)
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető, Szabó Csaba főkapitány
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megyei és a városi kapitányságvezető urakat. Megkérdezi,
hogy szóban kívánják-e kiegészíteni az anyagot?
Dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes: Az írásos beszámoló rengeteg számadatot tartalmaz. Szóbeli
kiegészítésében bizonyos tendenciákra, összefüggésekre szeretné felhívni a figyelmet. Az
általános bűnügyi helyzetről Szekszárdon, a közterületi jelenlétről és a közlekedési, baleseti
helyzetképről, valamint a nagyvárosi bűnmegelőzési programról szeretne néhány gondolatot
mondani. Az elmúlt nyolc évben csökkenő tendenciát mutatott a bűncselekmények száma
Szekszárdon. 2010-ben a bűncselekmények száma 2200 volt, 2016-ban 1075, tavaly pedig 941.
Fontos, hogy a közterületeken rend legyen, 2010-ben 403 darab, 2016-ban 193 darab eljárás
történt. A tavalyi évben picit több volt, melynek az az oka, hogy a közterületen történő
graffitizés, megnyomta ezt a számot. Vannak kiemelt bűncselekményi kategóriák, melyek
meghatározóak egy közösség életében. Pl. emberölés, súlyos testi sértés, kiskorú
veszélyeztetése, stb. Ezeknek a kiemelt bűncselekményeknek az elkövetésében is csökkenő
tendencia mutatkozik. Kiemeli, hogy a lakásbetörések elsősorban családi házas övezetben
voltak jellemzőek. Azt tapasztalták, hogy nem helyi lakosok követték el ezeket a betöréseket
javarészt. Jellemzőjük a sötétedés időszakára tehető, késő ősztől kora tavaszig. A polgárőrség,
a SzőlőSzem Mozgalom, a közterület-felügyelet és a rendőrség szoros együttműködése fontos
ebben a témában.
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Második téma a közterületi jelenlét, melyet a készenléti rendőrséggel, túlórával, a polgárőrség
jelenlétével tudtak ugyanazon a szinten tartani az utóbbi években. Emellett a migrációs
munkában is részt kell vegyenek, az ott kiesett létszámot az előbb említett módon pótolták.
Bács-Kiskun-Szolnok megyében, Baranya megyében tizenkilenc alkalommal voltak összesen
határszolgálatot teljesíteni. A hidak környékén mélységi migrációs ellenőrzést folytattak. Az
56-os és a 6-os úton elfogásra kerültek olyan személyek, akik szervezték a menekültek
utazását.
A közlekedési, baleseti helyzetkép nem túl jó, 623 darab balesetet szenvedtek a 2017-es
évben, az előző évhez képest emelkedett a sérüléssel járó balesetek száma. A halálos
balesetek bekövetkezésében nem lehetett baleseti gócra, egyéb visszatérő körülményre
következtetni. Közlekedési akcióikat fokozták, mert azt látták, hogy a helyzetkép nem jól
alakult, de sajnos mégis romló tendencia következett be. Az ittas vezetés kiszűrésére is
törekedtek. Észlelik, hogy a balesetek részesei között egyre több az időskorú állampolgár.
Sajnos a gyalogátkelőhelyeken sem néznek körül az idősek, ezt a térfigyelő kamerák abszolút
rögzítik.
A negyedik téma a nagyvárosi bűnmegelőzési program, mely az Együttműködés Szekszárd
Biztonságáért címet viselte, 2016 tavaszán indították és 2017 decemberében zárták le.
Közösen dolgozták ki a programot a polgárőrséggel, SzőlőSzem Mozgalommal és a
közterületfelügyelettel. A közös munka során megtöbbszörözték a szolgálatokat, ezáltal is
tudtak hatni a közterületek rendjére, bűnalkalmak csökkentésére, rendezvények biztosítására.
Ezt a közös munkát érdemes lesz folytatni. Megköszöni a közgyűlésnek, hogy észrevételeikkel
segítették munkájukat.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a kiegészítést. Megkérdezi a megyei rendőrfőkapitány urat,
hogy van-e hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz?
Szabó Csaba rendőr ezredes: Igen, elmondja, hogy első alkalommal jött a közgyűlésre, az
írásban kiküldött beszámolót ő is megkapta, áttanulmányozta. Pilisi úr szerényen elhallgatta,
de szeretné elmondani, hogy a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok szakmai mutatók alapján
a hatodik, hetedik helyen áll a szekszárdi rendőrkapitányság. Persze nem csak a szakmai
mutatók, hanem az állampolgárok elégedettsége is ugyanolyan fontos a tevékenységükkel
kapcsolatban. Az önkormányzatok is értékelik a rendőrséget, mely alapján négy fölötti
értékelést kaptak a szekszárdiak, amit megköszönnek és az elvárásoknak igyekeznek
megfelelni. Amikor kinevezték megyei főkapitánynak, két elvet hangsúlyozott betartani, az
egyik az, hogy a személyek elleni cselekmény esetén nagyon komoly munkát kell végezni, a
másik az ittas járművezetéssel szembeni fellépés. Ha valaki Szekszárdra jön szórakozni, fontos
a személy- és vagyonvédelme, de még fontosabb, hogy a Szekszárdon élőknek ne okozzon
sérülést. Elmondja továbbá, hogy a közrendvédelem legnagyobb szerepe a rendőrség
feladata, de a polgári védelemnek és az állampolgároknak is feladata.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja és egyben köszönetét fejezi ki a 2017-ben végzett kiváló
munkáért.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Szeretne gratulálni ezredes úrnak, az eredmények magukért beszélnek.
A következő kérdéseket szeretné feltenni: 1. Hány migránst fogtak el a térségben? 2. Kiderülte, hogy hol jöttek át? 3. Történt-e a városban illetve környékén erőszakos bűncselekmény,
amit ők követtek el?
dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes: Összességében három-négy esetet tud mondani, az M6-os
autópályán kisteherautóban 16 személyt igazoltattak a kollégái és egy szerb állampolgárságú
embercsempészt. Baranya megyéből érkeztek. A szükséges eljárásokat lefolytatták, a
migránsokat kitoloncolták az országból. Nem történt erőszakos bűncselekmény az ügyben.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Ő is megköszöni a rendőrségi munkát. Büszke rá, hogy a nagy
részvételi arányok ellenére biztonságosan bonyolítják a város nagyrendezvényeit.
Továbbiakban is kéri a magas színvonalú szakmai munka folytatását. Az ittas vezetés
ellenőrzését és megelőzését véleménye szerint is komolyan kell venni. Csak olyan kérésük
lenne, hogy a rendezvényeken történő igazoltatást, ellenőrzést diszkrétebb módon kezeljék.
Jelezték többször, hogy az újvárosi százlakásos, illetve Kadarka lakótelep környékén komoly
gondok vannak a hajléktalanokkal kapcsolatban. Kéri, hogy a jövőben a hajléktalan ellátó
szolgálatukkal közösen dolgozzon ki a rendőrség egy stratégiát, hogy megszűnjön a probléma.
Az elmúlt időszakban a választási kampány idején voltak olyan képviselő-jelöltek, akik
próbáltak törvénytelen eszközöket bevetni saját népszerűsítésükre. A rendőrség maximálisan
a város mellé állt, hogy a törvények biztosította kereteket betartsák. Tovább folytatják a közös
munkát és bízik benne, hogy még magasabb színvonalon tudják ezt folytatni. Említette ezredes
úr a közlekedési gondokat, a város a gyalogátkelőhelyek környékén olyan fejlesztéseket
tervez, mellyel még biztonságosabbá tudják tenni az átkeléseket.
Rácz Zoltán képviselő: Köszöni ezredes úr higgadt válaszát. Az az őrület, ami a
migránsveszélyről szólt, megmérgezi az emberek lelkét.
dr. Haag Éva képviselő és Gombás Viktória képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás, nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
81/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja;
2.
köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Rendőrkapitányság
állományának a felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért.

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének
és
a
Szekszárdi
Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
dr. Balázs Gábor tű. ezredes

Szekszárdi
Hivatásos

Ács Rezső polgármester: Megkéri Kiefaber Gábor tűzoltó alezredes, valamint dr. Balázs Gábor
tűzoltó ezredes urakat, hogy egészítsék ki az írásban kiküldött anyagot.
Kiefaber Gábor kirendeltségvezető: A tavalyi évről elmondja, hogy a munkatervben
foglaltakat 92 százalékban teljesítették, melyet a központi vezetés kiváló minősítéssel értékelt,
mely a kollégák felkészültségével jöhetett csak létre. Az állományban bekövetkezett fluktuáció
minimális, két fő távozott és egy fő érkezett a kirendeltségre. A technikai eszközállomány
fontos eszközzel bővült, új Rába gépjármű-fecskendőt vehettek át, mely nagyban segíti a
tűzoltók munkáját. Tavalyi évben a halálesetek megelőzésére indítottak egy országos
kampányt, melynek keretében 23 előadást tartottak elsősorban időseknek. Szerencsére
haláleset nem történt a tavalyi évben illetékességi területükön. A három fő szakterületből a
tűzoltósági területen számol be arról, hogy körülbelül 500 riasztást kapnak a kollégái egy
évben, Szekszárdról 261 riasztás érkezett, melyből 81 hívás téves volt, elsősorban a tűzátjelző
készülékek riasztásából adódott a magas szám, melyet hatósági munkájukkal sikerült
lecsökkenteni. 88 darab műszaki mentés közül 22 közúti baleset miatt volt, a többi természeti
károk elhárításából adódott. Kiemeli, hogy a lakosság még mindig nehezen érti meg a
szabadban való tűzgyújtás szabályait, ezért ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektetnek a
tájékoztatásra.
Az iparbiztonsági szakterület vonatkozásában a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése során
a tavalyi év folyamán hat esetben találtak szabálytalanságokat, illetve egy alkalommal egy
gázolajat szállító jármű ütközött személyautóval, ahol nem sérült meg a szállítmány.
Polgári védelem területén a kollégák folyamatosan ellenőrizték a biztosított technikai
eszközök meglétét, a csapadékvízelvezető rendszereket, illetve a vis maior pályázatokat. A
közösségi szolgálat teljesítésére is nagy hangsúlyt fektettek, összesen 2636 diák több mint
3000 órányi szolgálatot teljesített. Az integrált hatósági szakterület a célcsoportok
ellenőrzését hajtja végre, sajnos évről évre találnak olyan hiányosságokat, mint például az
oltóvíz nem megfelelő biztosítása, a menekülési útvonalak torlaszolása stb. A tavalyi évben
több mint négyszáz hatósági, szakhatósági eljárásuk volt, melyekre csak két esetben érkezett
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fellebbezés. Ez is mutatja a kollégák felkészültségét. Néhány mondatban összefoglalja az idei
évi terveit, a tájékoztató kampányt tovább szeretnék folytatni, illetve a középmagas
épületeknél gyakorlatozni. Köszöni a közgyűlés támogatását.
dr. Balázs Gábor megyei igazgató: Röviden szeretné kiegészíteni a kirendeltségvezető úr által
elmondottakat. A katasztrófák, a tűz elleni védekezés olyan feladatrendszer, mellyel az
állampolgárok nem foglalkoznak, ha minden rendben van. A 2017. évben Tolna megyében
csökkent a tűzesetek és műszaki mentések száma. Egyrészt a kollégáknak köszönhető,
másrészt a lakosság, a gazdálkodók, a cégek megértették azokat a figyelem-felhívásokat,
hogyan éljenek biztonságban. A megyei kirendeltségek összehasonlításában Tolna megye a
középmezőny elején helyezkedik el. Kinevezésekor, mely idén májusban jár le, feladata volt
olyan vezetőket maga köré gyűjteni, akik maximálisan ellátják a feladatukat. Kiefaber Gábort
2016-ban nevezték ki a kirendeltség élére, ez jó döntésnek bizonyult, mert szakmailag és
morálisan emelkedik a kirendeltség színvonala. Híreszteléseket lehet arról hallani, hogy nem
vonzó már a tűzoltó pálya, melyet egyértelműen cáfol. Szeretné megköszönni polgármester
úr személyes közreműködését a tűzoltóság felújításával kapcsolatban. A tűzoltóság és
katasztrófavédelemnél két épületben majdnem háromszáz millió forintos beruházás valósul
meg, még egyszer megköszöni a segítséget.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja és egyben megköszöni a felelősségteljesen végzett
munkát.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A város és a megye épületállományának kilencvenöt százaléka harminc
évnél öregebb. Korábban a tűzoltóságnál dolgoztak olyan emberek, akik szakvéleményt
mondtak az épületekről. Az elmúlt hónapokban olyan szituációba keveredett, hogy azt
mondták a katasztrófavédelemnél, ez nem a feladatuk, ezért javasolja, hogy állítsanak vissza
olyan rendszert, ahol foglalkoznak ilyen kérdéssel is.
dr. Haag Éva képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Balázs Gábor megyei igazgató: Meggyőződése, hogy a hatósági területen dolgozó kollégák,
ha kérdés érkezik hozzájuk, akkor azt konzultáció keretében megválaszolják. Erre van
lehetősége magánszemélyeknek és tervezőknek egyaránt. Nem emlékszik ilyen
megkeresésre,kéri hogy forduljon a képviselő úr hozzájuk ilyen esetben.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Szeretné megköszönni a katasztrófavédelem munkáját, azt, hogy az
önkormányzati, illetve külső beruházásoknál maximálisan segítik a munkát. A Mikes utcai
épület felújításával kapcsolatban a belső felújításhoz, bútorzatcseréhez a kistérség
önkormányzatai hozzájárulnak, ezzel is kifejezve köszönetüket. A SZÜV épületével
kapcsolatban együtt gondolkodnak, hiszen városképi szempontból is fontos, hogy eltűnjenek
az épületek, melyek jelenleg rontják az összképet. A rendezvényekkel kapcsolatban sok
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hatóság érintett a védelemben, biztonságossá tételben, szerencsére nem tapasztaltak negatív
helyzeteket.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
82/2018. (IV.26.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése
szerint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja;
2.
köszönetét fejezi ki a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának a
felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért.

Ács Rezső polgármester: Javasolja a közgyűlésnek, hogy a 113. számú előterjesztést tárgyalják
következő napirendként.
3. A német nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Véleménye szerint a nemzetiségi oktatási rendszerben az
oktatási és a kulturális autonómia a lényeg, ezért minden évben tárgyalja a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat is a témát. Szekszárdon és a megyében is elmondható, hogy
pezsgő nemzetiségi kulturális élet van, egyszerre van jelen a népi kultúra és a színházi élet is.
Mellékelte a kultúrcsoportok jellemzését az előterjesztéshez, kérdés esetén szívesen válaszol
rájuk.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Köszöni elnök úrnak a jó együttműködést, vannak közös projektjeik
jelenleg is. A német nemzetiségi civil szervezetek is aktív és színvonalas munkát végeznek a
városban. A határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
83/2018. (IV.26.) határozata
a német nemzetiségi kultúra helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
köszönettel tudomásul veszi a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének a szekszárdi német nemzetiségi
kultúra helyzetéről készített összefoglalóját.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése
a Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: A tavalyi évben az Emberi Erőforrások Minisztériumához
benyújtott pályázat sikeres elbírálás alá esett, így sikerült 10.4 millió forint támogatást szerezni
az udvari sportpálya átalakítására és néhány terasz befejezésére. Az óvodai bútorzatot még a
nyolcvanas években vásárolták, szeretnék ennek a cseréjét is megvalósítani, melyre ugyancsak
van pályázati lehetőség. A hétmillió forint önrészt a nemzetiségi önkormányzat biztosítja a
költségvetésből. A tulajdonosi hozzájárulás kérését jogszabály írja elő. Kéri a közgyűlés tagjait,
gondolkodjanak azon, hogy mire lehetne felhasználni a régi, de masszív bútorokat. Elmondja
továbbá, hogy a nemzetiségi törvény 2017 decemberében módosult a fenntartói jog
vonatkozásában. A fenntartói jogot megváltoztatták vagyonkezelői jogra, melynek
átvezetésére hat hónap áll rendelkezésre. Az ingó és ingatlan vagyon természetesen visszaszáll
a tulajdonosra, amennyiben megszűnik a nemzetiségi működtetés.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
84/2018. (IV.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi
hozzájárulásáról

Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által a fenntartásában lévő Wunderland
Óvodában az Emberi Erőforrások Minisztériumától az
intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok és a
helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési
és kulturális intézmények 2018. évi kiegészítő működési
támogatására elnyert támogatási összeg felhasználásával az
alábbi beruházásokat megvalósítsa:
a) gyermekbútorzat cseréje
b) az udvaron gumiőrlemény felületű sportpálya kialakítása, és
teraszok felújítása;
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterét az 1. pont
szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására;
Határidő: 2018. május 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. nyilatkozik, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat,
mint tulajdonos viseli a kibontásra kerülő öltöző szekrények
elszállításának,
továbbhasznosításának,
esetleges
megsemmisítésének költségeit, arról gondoskodik;
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Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát,
hogy a 2015. június 2-án kelt, VI. 178-2/2015. iktatószámú, a
német nemzetiségi óvodai nevelést végző óvoda feletti
fenntartói jogról szóló köznevelési szerződést vizsgálja felül,
melynek során építse be a szerződés megszűnése esetén az
értéknövelő beruházásokra vonatkozó rendelkezéseket.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető
dr. Göttlinger István aljegyző: Technikai módosításról van szó, kéri a rendelet-módosítás
elfogadását.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja és örömmel vette tudomásul, hogy három milliárd forinttal
nőtt a város vagyona.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Hogyan szerepel a vagyonkataszterben a pécsi telek? Mikor adják el?
Ács Rezső polgármester: A pécsi telek a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában van,
a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem adhatja el az ingatlant. A pécsi önkormányzat a Modern
Városok Program keretében egy komoly sportfejlesztést tervez, amely érinti a telket is, ezért
írásban már megkeresést kaptak a vételi szándékról. Ha megfelelő árban tudnak megegyezni,
értékesíteni fogják a területet. Nagyságrendileg kettőszáz millió forint összegről beszéltek. A
rendelettervezet legfontosabb üzenete véleménye szerint az, hogy milyen fontos a napi
működése mellett az, hogy a város több mint hárommilliárd forintos vagyonnövekedést
tudhat magáénak. Azt gondolja, hogy ez példaértékű dolog, nem azt a technikát alkalmazták,
mint amit a szocialista városvezetés tett.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

dr. Göttlinger István aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Két esetben nyújtott be polgármester úrhoz átláthatósági kérdést,
amikre nem kapott választ. Kéri, hogy biztosítsák ezekbe az iratokba történő betekintést.
Ács Rezső polgármester: Nem emlékszik a két kérdésre, de természetesen biztosítja az
iratokba történő betekintést jogszabályi felhatalmazás alapján.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról,
valamint
az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
módosításáról (tervezet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Göttlinger István: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2004. évi CXL. törvény helyett a 2016.
évi CL. törvény lépett hatályba, melynek az önkormányzati rendeletekkel történő összehangba
hozását tartalmazza az előterjesztés.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2018.
(IV.27.)
önkormányzati
rendelete
egyes
önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Rottenbacher Ádám igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A témához kapcsolódóan a Gemenc Szálló idősek otthonává alakítása
lehetőségének vizsgálatát szorgalmazza.
Ács Rezső polgármester: Nyitott minden megoldásra, amit elbír a város költségvetése. Egyszer
tárgyalt a tulajdonossal az épület megvételéről, de kifizethetetlennek tartja a tulajdonos által
említett vételárat. A ráköltendő összeget is hozzá számítva soha meg nem térülő
beruházásnak bizonyulna az épület idősek otthonaként működtetése.
Zaják Rita képviselő: Amíg Magyarországon tizenöt milliárd forintból sportcsarnokot lehet
építeni, addig semmilyen emelést nem tud támogatni, míg a hozzátartozókkal aláíratják, hogy
ha nem elég az idős havi jövedelme a havi térítési díj megfizetésére, kötelesek kipótolni a
hiányzó összeget.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Annyival egészítené ki az elmondottakat, hogy ha nem írja
alá a hozzátartozó az említett nyilatkozatot, akkor hatósági úton kell kötelezni a térítési díj
kiegészítésére. A nyilatkozat aláírása megelőzi, hogy különböző procedúráknak legyen kitéve
a hozzátartozó.
Zaják Rita képviselő: Rosszul fogalmazott, helyesen ez úgy hangzana, hogy ha
Magyarországon van olyan nyugdíjas, akinek a nyugdíja nyolcvan százaléka nem éri el a
kilencvennyolc ezer forintot, addig nem tudja azt támogatni, hogy térítési díj emelés legyen az
esetükben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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Dr. Máté István képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
dr. Göttlinger István aljegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi
adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. Településrendezési terv részleges módosítása
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését kéri.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat „A”
változatának elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
85/2018. (IV.26.) határozata
a Településrendezési terv részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a településrendezési terv részleges módosításának programját
megtárgyalta, és a 0835/16 és 0835/17. hrsz-ú, jelenleg
gazdasági erdő (Eg) besorolású területet - szőlőtelepítés
érdekében - általános mezőgazdasági övezetbe (Má) kívánja
átsorolni.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész
11. Javaslat bírósági ülnök választására
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Parrag Ferencné osztályvezető
dr. Göttlinger István aljegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy nem tud eleget tenni a közgyűlés
a bíróság felhívásának, tekintettel arra, hogy nem jelentkezett senki ülnöknek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
86/2018. (IV.26.) határozata
soron kívüli bírósági ülnök választásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42.§ 10. pontjában hatáskörrel rendelkező szerv –
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1.
a Szekszárdi Törvényszék és a Szekszárdi Járásbíróság
részére bírósági ülnök soron kívüli választásáról nem tud
dönteni, tekintettel arra, hogy a tárgyban közzétett
hirdetményre nem érkezett javaslat;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a közgyűlési döntésről
tájékoztassa az érintett szerveket.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi
Tanácsába térségi képviselő illetve képviselő-helyettes megválasztásának
jóváhagyására
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Rácz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy a konzorcium még működik, javasolja a térségi
képviselők tagságának meghosszabbítását. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
87/2018. (IV.26.) határozata
a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer
Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsába a Szekszárd és
környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő és
térségi képviselő-helyettes megválasztásának jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi
Konzorcium Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási
kistérsége Ács Rezsőt, Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesterét választja meg térségi képviselőnek a DélBalatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium 2002. június 20-án
kelt és 2016. október 10-én módosított és hatályba léptetett
Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően a DélBalatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi
Tanácsába a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási
kistérség képviseletére 2018. március 1-től határozatlan időre,
visszavonásig;
2. egyetért azzal, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi
Konzorcium Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási
kistérsége Ács Rezső kistérségi megbízott akadályoztatása
esetére Appelshoffer Ágnest, Tolna Város Polgármesterét
választja meg térségi képviselő-helyettesnek a Dél-Balatoni és
Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium 2002. június 20-án kelt és
2016. október 10-én módosított és hatályba léptetett
Konzorcionális Szerződés X. pontjának megfelelően a DélBalatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi
Tanácsába a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási
kistérség képviseletére 2018. március 1-től határozatlan időre,
visszavonásig;
3. felhatalmazza Ács Rezső polgármestert, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljárva az 1.
melléklet szerinti megbízólevelet, mint Megbízott, a 2. melléklet
szerinti megbízólevelet pedig, mint Megbízó aláírja.
4. felhívja dr. Haag Éva alpolgármestert, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata képviseletében eljárva Ács Rezső
térségi képviselő részére kiállított 1. melléklet szerinti
megbízólevelet, mint Megbízó aláírja.
5. felkéri Ács Rezső polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérséghez
tartozó önkormányzatokat.
Határidő: 2018. április 26., illetve folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
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13. Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet fogorvosának helyettesítésére, valamint a
feladat-ellátási szerződés módosítására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
88/2018. (IV.26.) határozata
Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet fogorvosának
helyettesítésére, valamint a feladat-ellátási szerződés
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a 4. számú fogorvosi körzet helyettesítésének
ellátásáról és hozzájárul ahhoz, hogy 2018. március 1. napjától,
2018. május 31. napjáig dr. Schárer László helyettes fogorvos
heti 15 órában (kedd, csütörtök, péntek: 8-13 óráig) lássa el a
körzet alapellátási fogorvosi teendőit;
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Ghadri
Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítását;
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert a módosított feladat-ellátási
szerződés aláírására;
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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4.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a
közgyűlési határozatban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: 2018. május 5.
Felelős: Lovrity Attiláné gondnokságvezető

14. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás
megadása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
Meghívott: Bay Attila egyesületi elnök
Rácz Zoltán képviselő visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A Fadd-Dombori Gyermektábor első része a társasági adó által
felújításra kerül, mely által nem csak kézilabdásoknak, hanem más táboroztatásra is lehetőség
nyílik. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mit jelent az, hogy szállás kialakítására pályáznak?
Bay Attila egyesületi elnök: A beruházás lényege, hogy a lepusztult állapotban lévő
gyerektábort helyzetbe hozzák. A terület első részén lévő faházak elbontásra kerülnének,
helyükre normális szállások kerülnének, melyek kinézetére két verziót is kitaláltak. Gyors
építésű házakról van szó. 80-120 főig lehetne szállást adni a táborban, a szekszárdi gyerekek
táboroztatása és a sport előtérbe hozása a fő célja a beruházásnak. A konyha illetve étterem
részét is szeretnék felújítani, hogy megfelelő szolgáltatást nyújthassanak. Kiszolgáló épület
építését is tervezik, konditerem, masszázs, orvosi szoba kialakítással.
Zaják Rita képviselő: A tábor elsődleges célja továbbra is a szekszárdi gyerekek táboroztatása
lesz?
Ács Rezső polgármester: Egy sportfejlesztésről beszélnek, aminek a folyománya lehet a
gyerektábor színvonalasabbá tétele is.
Bay Attila egyesületi elnök: Megerősíti, hogy a pályázat sportcélú beruházást hivatott
szolgálni, a kézilabda utánpótlás bázisának a növelése a cél. Két strand-kézilabda pálya
kialakítása is céljuk, melyeket lehet majd másra is használni.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Máté István képviselő visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Érti, hogy sportcélú beruházásról van szó, de ennek a tábornak évtizedek
óta a gyerekek táboroztatása a célja. Reméli, hogy az elsőbbséget továbbra is az iskolák fogják
élvezni. A nyári szünet idejére az iskolák benyújthatják az igényüket és a maradék időben
lesznek edzőtáborok. Szeretné, ha ez így maradna.
Ács Rezső polgármester: A tábor első részét érinti a felújítás, a pályázati forrásból van
lehetőség a rendbe tételre. Az iskolák tudnak jelentkezni a táborokba, jövőre az első rész
elkészültét követően viszont meg kell felelni a pályázati feltételeknek.
Zaják Rita képviselő egyperces hozzászólása: Érti a pályázati feltételeknek való megfelelést,
de az az érzése, hogy a tábor más célokat fog szolgálni. Ha direkt táborfejlesztésre pályáztak
volna, akkor a funkció is egyértelmű maradt volna.
Ács Rezső polgármester: Tehát a képviselő véleménye szerint maradjon minden úgy, ahogy
van és majd öt év múlva összedőlnek a faházak.
Rácz Zoltán képviselő: Kéri, hogy betekinthessenek a tervekbe, mint ahogy az az
előterjesztésben is benne van.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
89/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club (Szekszárd, Széchenyi u. 23. II/2.) a látvány – csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának
és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésnek szabályairól szóló
107/2011. (IV.30.) Korm. rendelet alapján a sportfejlesztési
programjának keretében a Szekszárd Városi Gyermektábor
(7133, Fadd-Dombori Fenyő u. 40.) területén megvalósítandó
sport és rekreációs központ megépítésére pályázatot nyújtson
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be, és tulajdonosi hozzájárulását adja a beruházás
önkormányzati ingatlanon történő megvalósításához,
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, továbbá a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Ács Rezső polgármester

15. Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kiss Eszter kommunikációs és marketing referens
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy a Dicenty Dezső
utcában keletkezett nagy üreg eltüntetésére veszik igénybe a pályázati lehetőséget. Közel
hétmillió forint önerőre szükségük lesz. Kéri a közgyűlés támogatását. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését kéri.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat ellenében elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
90/2018. (IV.26.) határozata
vis maior pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
vis maior pályázatot nyújt be a Dicenty Dezső utca (7100
Szekszárd, 977/7 hrsz.) területén bekövetkezett káresemény
kapcsán a helyreállítás finanszírozására a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)
Korm. rendelet alapján;
Határidő: 2018. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
kötelezettséget vállal arra, hogy önerőként 6.945.630,Ft–ot biztosít Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének terhére;
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert a vis maior támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
91/2018. (IV.26.) határozata
a KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”
című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
pályázatot nyújt be a KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra;
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem ért egyet a Modern Városok Program nyolcvan százalékával, ezért
nem szavazza meg a határozati javaslatot. Kéri, hogy beszéljék át még egyszer a programot,
mert értelmetlen beruházásokról szól a program.
Ács Rezső polgármester: Emlékezteti a képviselőt, hogy az ITP a TOP-források felhasználásával
kapcsolatos tanulmány, a Modern Városok Program csak említésre kerül benne.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
92/2018. (IV.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város módosított
Integrált Területi Programját.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az Integrált Területi Program
benyújtására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert az Integrált Területi Program
megvalósítását érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
Pap Máté képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
18. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
Ács Rezső polgármester: A tavalyi évben is kihasználták a pályázat adta lehetőséget, mely
most is hasonlóan néz ki, tehát negyven millió forint önerővel nyolcvan millió forintnyi utat
tudnak megépíteni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
93/2018. (IV.26.) határozata
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat c) alcél alapján
Szekszárd belterületi útjainak és járdáinak felújítására;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
hozzájárul az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt, Szekszárd belterületi útjainak és
járdáinak felújítását célzó pályázat benyújtásához szükséges
önerő biztosításához, melynek mértéke 40.000.000.- Ft, melyet
a 2018. évi költségvetés terhére biztosít.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezésének
véleményezése
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, dr. Haag Éva alpolgármester elhagyja az
üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót a Humán Bizottság elnökének.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A márciusi bizottsági ülésen tárgyalta a Humán
Bizottság az ügyet. Létszámmódosítás, tanszakfelvétel, új épületbe költözés témában kérik az
iskolák az önkormányzat véleményezését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
94/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeit érintő
átszervezésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint ingatlan
tulajdonos önkormányzat –
1.
támogatja a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
maximálisan felvehető tanulólétszámának 500 főre történő
módosítását;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
támogatja a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola kollégiumi alapfeladatának bővülését a
köznevelésben tanulók externátusi nevelésével;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

3.
támogatja a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolájának
számítógépes zene tanszakkal történő alapfeladat-bővítését,
valamint támogatja telephely létesítését a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolájában a következő
komolyzenei, népzenei tanszakokra vonatkozóan: akkordikus,
billentyűs, fafúvós, ütős, vonós és zeneismeret tanszakok;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

4.
támogatja a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény óvodai tagintézményének és
székhelyintézményének a Bezerédj utca 11-15. alatti épületbe
költöztetését, s a jelenleg ott működő tagintézménynek
székhelyintézménnyé válását, valamint támogatja új
elnevezését: Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola;
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Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg a
Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
dr. Molnár Kata jegyző

20. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája
átszervezésének véleményezése
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Pap Máté képviselő visszatér az ülésterembe,Ferencz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet
jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az iskola egy új szak felvételével kapcsolatban
kéri az önkormányzat véleményét. Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
szakképesítés megszerzésére szeretnének lehetőséget adni. A Humán Bizottság támogatja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
95/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző
Iskolája átszervezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint ingatlan
tulajdonos önkormányzat –
1.
támogatja a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj
István Szakképző Iskolája (7100 Szekszárd, Szent László utca 812.) szakképzési kínálatának bővítését a közművelődési és
közönségkapcsolati szakember szakképesítéssel;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot küldje meg a
Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
dr. Molnár Kata jegyző

21. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Horváth Erika
intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
96/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratának az intézményt fenntartó SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által tervezett
módosításával a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában egyetért.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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22. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás módosítása
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Haag Éva alpolgármester visszatér az ülésterembe. Jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
97/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a köznevelési intézmény közös fenntartása és a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozása
céljából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szedres
Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata által
kötött társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletében foglalt javaslat szerint elfogadja, jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt a megállapodás elkészítésére és a
polgármestert annak aláírására;
Határidő:
2018. április 26.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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3.
felhívja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatok
képviselőinek aláírásával ellátott megállapodást nyújtsa be a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2018. május 7.
dr. Molnár Kata jegyző

Ferencz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
23. Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja megbízatásának
meghosszabbítására
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
98/2018. (IV.26.) határozata
az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja
megbízatásának meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése
1. az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja, Németh
Judit (anyja neve: Gecsényi Zsuzsanna; lakcíme: 7100 Szekszárd,
Alisca utca 17. I/12.) megbízatását három évvel, 2020. május 31.
napjáig meghosszabbítja;
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse az
Önkormányzat delegált kuratóriumi tagját, valamint a dékáni
hivatalvezetőt.
Határidő: 2018. május 4.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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24. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
( 87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Kiss Anett környezetvédelmi
ügyintéző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatot tett,
melyet megelőzött egy vita arról, hogy az újépítésű házakra vonatkozzon-e a pályázat vagy
sem. Végül bölcs döntés született, az összeg nagyságát és a támogathatóságot mérlegelik,
tehát egyedi elbírálás alá kerül az újépítésű házak esetében a rákötés. Ezt a módosítást
javasolja a Bizottság a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság kiegészítésével fogadja el a közgyűlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
99/2018. (IV.26.) határozata
a közcsatornára történő rákötés 2018. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a közcsatornára történő rákötés 2018. évi
támogatási rendszerének a határozat melléklete szerinti
pályázati felhívását, pályázati adatlapját, továbbá az értékelés
szempontrendszerének dokumentációját a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság 139/2018. (IV.24.) határozatában foglaltak
figyelembe vételével.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a pályázati felhívás
megjelentésére, továbbá a pályázat lebonyolítására és az
értékelés elkészítésére;
Határidő: folyamatos 2018. november 30-ig
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az
előzetes értékelés alapján döntsön a támogatottak személyéről;
Határidő: folyamatos 2018. november 30-ig
Felelős: Kővári László elnök
4.
felhívja a polgármestert a nyertes pályázókkal, és az
E.R.Ö.V Zrt-vel kötendő háromoldalú megállapodások aláírására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
25. Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói
feladatainak ellátása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Év elején döntött arról a közgyűlés, hogy Artim Andrásnét bízza meg
az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
Határozati javaslatként javasolja a közgyűlésnek, hogy ugyanazokkal a feltételekkel
hosszabbítsa meg az ügyvezető szerződését, pontosan 2018. június 30-ig, mellyel
párhuzamosan az önkormányzat írjon ki pályázatot az állásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
100/2018. (IV.26.) határozata
az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mint az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
többségi tulajdonosa1. javasolja a társaság taggyűlésének, hogy Artim Andrásné
ügyvezető igazgató (szül.: Szekszárd, 1958.09.26., szül. név:
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Balla Erzsébet, an.: Nagy Erzsébet, lakcím: 7100, Szekszárd, Jókai
u. 18.) megbízását 2018. június 30. napjáig hosszabbítsa meg;
Határidő: 2018. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. pályázatot ír ki az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak 2018. július 1. napjától
történő ellátására.
Határidő: 2018. május 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

26. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
101/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi közbeszerzési
tervét, mely a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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27. Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
102/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi közbeszerzési
tervét, mely a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
28. Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy lejárt a vállalkozási szerződés, de a
közbeszerzési kiírás még nem történt meg, ezért javasolja a Lián Kft-vel meghosszabbítani a
szerződést. Reméli, hogy hamarosan a közbeszerzési eljárás is lefolytatódik. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Miért van az, hogy a közbeszerzési kiírás nem valósul meg időre?
Ács Rezső polgármester: Megcsúszott a hivatal a kiírással, nem tudták időben megjelentetni.
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Zaják Rita képviselő: Pusztán adminisztrációs hibának tudható be?
Ács Rezső polgármester: Igen. Kéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság segítségét
abban, hogy javasoljanak a szerződés kipontozott részére határidőt.
Schmidt Krisztián osztályvezető: 2018. július 31-et javasol határidőnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként kiegészíti a mellékletben szereplő szerződésmódosítás határidejét 2018. július 31-re.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
103/2018. (IV.26.) határozata
a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
parkok, zöldfelületek, játszóterek fenntartási és tisztántartási
munkáira, vízelvezetők, padkák, beépítetlen területek kaszálása
biztosítása érdekében elfogadja a Lián Kft-vel megkötött
zöldfelület fenntartási szerződésnek az előterjesztés melléklete
szerinti meghosszabbítását;
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja
aláírására.

a

polgármestert

a

szerződés

módosítás

Határidő: 2018. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
29. Javaslat közterület elnevezésére
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vélemények ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
104/2018. (IV.26.) határozata
közterületek elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
I.

a fenti közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:

1.
A Szekszárd, zártkert 7748/39., 7748/25. (7617. hrsz-ig),
valamint a 7748/33. hrsz-ú út:
Faddi utca
2.
A Szekszárd, zártkert 7724/3., 7708/11., 7765/1.,
valamint a 7719. hrsz-ú út:
Faddi völgy
3.
A Szekszárd, zártkert 7748/25. hrsz-ú út (7676/3. hrsztól a 7623. hrsz-ig tartó szakasza):
Faddi tető
4.
A Szekszárd, zártkert 7642., és 7593/2. hrsz-ú út:
Lisztesvölgy utca
5.
A Szekszárd, zártkert 7552/2. hrsz-ú út:
Lisztes tető
6.
A Szekszárd, zártkert 7517., 7520., valamint a 7534/2.
hrsz-ú út:
Dülő utca
7.
A Szekszárd, zártkert 7494/1., 7417/2., 7476., 7459/3,
valamint a 7468. hrsz-ú út:
Csillám dűlő
8.
A Szekszárd, zártkert 7438. hrsz-ú út:
Szent Mihály dűlő
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9.
A Szekszárd, zártkert 7456., 7458., 7682. valamint a
7709/4. hrsz-ú út:
Csomorika dűlő
10.
A Szekszárd, zártkert 7327. hrsz-ú út:
Hárslevelű dűlő
11.
A Szekszárd, zártkert 7300., 7307., valamint a 7312.
hrsz-ú út:
Irsai Olivér dűlő
12.
A Szekszárd, zártkert 7707., valamint a 7699/2. hrsz-ú
út:
Pintes tető
13.
A Szekszárd, zártkert 7194. hrsz., valamint a 7241/2.
hrsz-ú út:
Kabar dűlő
14.
A Szekszárd, zártkert 7218. hrsz-ú út:
Pál utca
15.
A Szekszárd, zártkert 7152. (a 8168. hrsz-ú ingatlanig
terjedő szakasza), 8170., valamint a 7179. hrsz-ú út:
Árnyék dűlő
16.
A Szekszárd, zártkert 7171. hrsz., valamint a 7830. hrsz-ú
út:
Jázmin dűlő
17.
A Szekszárd, zártkert 7037. hrsz-ú út:
Boróka dűlő
18.
A Szekszárd, zártkert 7015., 7020., 8202., 8211., 8212.,
8218/11., 8218/7., valamint a 8217/3. hrsz-ú út:
Mocfa dűlő
19.
A Szekszárd, külterület 01292., 01293., valamint a
01290/19. hrsz-ú út:
Dió liget
20.
A Szekszárd, zártkert 7913/2. hrsz-ú, (7819/7 hrsz-ig)
7819/7. hrsz-ú, valamint a 7872/1. hrsz-ú út:
Fuksz völgy
21.
út:

A Szekszárd, zártkert 7912. hrsz., valamint a 7926. hrsz-ú
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Csontos völgy
22.
A Szekszárd, zártkert 8111. hrsz., valamint a 8077/2.
hrsz-ú út:
Sauli völgy
23.
A Szekszárd, zártkert 8139. hrsz. út (8063. hrsz-tól a
8047. hrsz-ig tartó szakasza):
Nagy Mihály völgy
24.
A Szekszárd, zártkert 8253. hrsz., 8109., 8064., valamint
a 8139. hrsz-ú út (8102. hrsz-től 8137 hrsz-ig tartó szakasza):
Sauli tető
25.
A Szekszárd, zártkert 7913/2. hrsz. út (7819/8. hrsz-tól
8231/2. hrsz-ig tartó szakasza):
Fuksz tető
26.
A Szekszárd, zártkert 7867., 7880., valamint a 7942.
hrsz-ú út:
Leányka dűlő
27.
A Szekszárd, külterület 01318/5. és a 01351. hrsz-ú út:
Hidaspetre oldal
28.
A Szekszárd, zártkert 7955/4. hrsz-ú út:
Ezerfürtű utca
29.
A Szekszárd külterület 7101/11. hrsz-ú zártkerti út
elnevezésére:
Hamvas köz
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
II.
felhívja a jegyzőt, hogy lássa el az új közterületnevek
adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidő:
1.
Az
utcaelnevezéssel
kapcsolatos
hirdetmény
közzététele: 2018. május 10.
2.
Házszámok rendezése: 2018. november 30.
3.
Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
2018. december 31.
4.
Illetékes Okmányiroda, a közüzemi szervek értesítése a
változásról: 2018. december 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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30. Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy szóban egészítse ki a gazdasági igazgatóságvezető az
előterjesztést.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a költségvetési törvény
lehetőséget ad rendkívüli támogatás igénybevételére, melyet különböző feltételekhez kötnek.
Megnyílt a lehetőség a támogatás igénybevételére a nagyobb városoknak is, lejárt
tartozásokra is igényelhetik a települések, elsősorban működtetéshez kapcsolódó költségek
kiegyenlítésére. Annak ellenére, hogy stabil az önkormányzat fizetőképessége, vannak lejárt
tartozásai, jobb pozícióba kerülne a város mindenképpen.
Ács Rezső polgármester: Kiegészíti a hozzászólást azzal, hogy nem csak a Dicenty Dezső
utcában volt útleszakadás, hanem más problémák is voltak. Ezeket a hirtelen felmerülő
költségeket a városüzemeltetésre szánt büdzséből vonták ki. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
105/2018. (IV.26.) határozata
rendkívüli támogatási igény benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási
igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához;
2.
felhívja a polgármestert, hogy a támogatás igénylésére
vonatkozó pályázatok benyújtásáról gondoskodjon és
felhatalmazza a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: első pályázatra: 2018. június 1.
második pályázatra: 2018. szeptember 5.
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Felelős: a támogatási igény elkészítéséért dr Molnár Kata
jegyző, a támogatási igény aláírásáért Ács Rezső polgármester

31. Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a hitéleti alap felosztására a
történelmi egyházak tesznek javaslatot, melyet elfogadásra javasol a közgyűlésnek. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
106/2018. (IV.26.) határozata
a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati
rendeletben szereplő Hitéleti Alap terhére a 2018. évi egyházi
közösségi programok és beruházások megvalósítását az alábbiak
szerint támogatja:
Összeg

Egyház

Cél/projekt

400.000 Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Kazáncsere az orvosi rendelőként használt
ingatlanban

1.800.000 Ft

Szekszárdi Református
Egyházközség

Ifjúsági Ház felújítása/befejezése, és a
városi nyári napközinek is helyt adó kert
rendezése
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400.000 Ft

Szekszárdi és Környéke
Társult Evangélikus
Egyházközség

A templomkertben álló játszótér bővítése

400.000 Ft

Magyarországi Metodista
Egyház/Szekszárd körzet

Szolgálati lakás bejárati ajtajának cseréje,
hátsó kerti támfal megerősítése

1.000.000 Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása, valamint keresztény hit- és
erkölcstannal kapcsolatos tájékoztató
füzet nyomtatási költsége

400.000 Ft

Szekszárdi Református
Egyházközség

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

300.000 Ft

Szekszárd és Környéke
Társult Evangélikus
Egyházközség

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

150.000 Ft

Magyarországi Metodista
Egyház/Szekszárd körzet

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

150.000 Ft

Baptista Egyház

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

Határidő:
Felelős:
2. felhívja a
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester
polgármestert

a

támogatási

megállapodások

2018. május 9.
Ács Rezső polgármester

32. Javaslat civil szervezetek támogatására
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési referens
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Garay János Gimnázium és a Szekszárdi Ifjúsági
Gitáregyüttes kérelmeit szeretnék támogatni bizottsági alapból, közgyűlési hozzájárulással.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
107/2018. (IV.26.) határozata
civil szervezetek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2018. évi Tartalék
Kerete terhére összesen 400.000,-, Ft-ot nyújt az alábbi
alapítványok támogatására:
Sorszám

1.

2.

3.

Alapítvány neve
Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
Garay Napok rendezvénysorozat támogatása („Az Én
Pannóniám” Vers és Prózamondó Verseny, Kőrösi
Csoma Sándor földrajzverseny, Kárpát-medencei
diáktalálkozó
utólagos támogatás
Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
A gimnázium művészeti csoportjai, hangszeres
szólisták (94 fő) Keszthelyen a Helikoni Ünnepségeken
(2018. április 19-21.) való részvételének támogatása
(nevezési díjak 10.000 Ft/fő )
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
25 éves jubileum alkalmából a Vármegyeháza
Dísztermében rendezendő ünnepi hangverseny (2018.
március 3-án)
utólagos támogatása
Összesen:

Határidő:
Felelős:

2018. évi Tartalékkeret
100.000 Ft

200.000 Ft

100.000 Ft

400.000 Ft

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a
támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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33. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása
és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének
biztosításával
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
dr. Haag Éva alpolgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben is sikerrel pályáztak a KEF
működésére vonatkozóan, valamint programok támogatására nyújtották be a pályázatot,
melynek önerejét a 2018. évi költségvetésben kívánják biztosítani.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
108/2018. (IV.26.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról, a
KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
támogatja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működési feltételeinek biztosítására és programjainak
támogatására vonatkozó, a KAB-KEF-18-A kódú pályázat
benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester

2.
támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.28.)
önkormányzati rendeletében a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési költségeire elkülönített összegből
166.700-, Ft-ot a pályázat önrészeként használjon fel;
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Határidő:
Felelős:

a pályázat pozitív elbírálásától folyamatos
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30., illetve folyamatos
Ács Rezső polgármester

34. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens, Kálóczi Andrea
KEF titkár
dr. Haag Éva alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Amennyiben kérdés
merül fel, Kálóczi Andrea KEF titkár válaszol rájuk.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kálóczi Andrea intézményvezető: Szeretné kiemelni a nagy terjedelmű beszámolóból az
intézmények közötti együttműködéseket: A Humánszolgáltató Központ, a Tolna Megyei
Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztálya, az önkormányzat és civilek együttműködésével
valósultak meg a programok. Reméli, hogy egy bűnmegelőzési pályázatot is meg tudnak együtt
valósítani a jövőben, mely nem igényelne önerőt.
dr. Haag Éva alpolgármester: Szeretné megköszönni a KEF tavalyi munkáját és elsősorban
Kálóczi Andreának a működés gyakorlatiasabbá tételét. Tanácsadó testületként kézzelfogható
teljesítményként lehet értékelni, hogy a prevenciós paletta bővült, a gyerekekkel és
pedagógusokkal is volt csoportfoglalkozás, nyolc iskola közel ötszáz diákja vett részt a
legutóbbi rendezvényen is.
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Ács Rezső polgármester: Ő is megköszöni a hasznos munkát.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
109/2018. (IV.26.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia 2017. évi teljesítésére vonatkozó
beszámolóját;
2.
köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

2018. április 27.
Ács Rezső polgármester

35. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: A két ülés között zajlottak le az országgyűlési választások, rendkívül
magas részvételi aránnyal, mellyel óriás felhatalmazást kapott a Kormány és a Tolna megyei
1. számú körzet országgyűlési képviselője a választóktól. Elmondja, hogy a választókörzetben
az első és a második helyezett induló között hétezer szavazat különbség lett, mely szignifikáns.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
110/2018. (IV.26.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 213/2017. (IX.29.), a 311/2017. (XII.14.), a 314315/2017. (XII.14.), a 327/2017. (XII.14.), 1/2018. (I.25.), a
12/2018. (I.25.), a 23/2018. (I.25.), 25/2018. (I.25.), a 46/2018.
(II.22.), 48-49/2018. (II.22.), 51-52/2018. (II.22.), az 56-62/2018.
(II.22.), 64-80/2018. (II.22.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
111/2018. (IV.26.) határozata
a 213/2017. (IX.29.) számú közgyűlési határozat határidejének
meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi víziközmű rendszer állapotának felméréséről
szóló, 213/2017. (IX.29.) számú közgyűlési határozat
végrehajtásának határidejét 2018. szeptember 27. napjáig
meghosszabbítja;
2.
felkéri a jegyzőt, hogy az elkészült szakmai anyagot a
közgyűlés 2018. szeptemberi ülésén terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
112/2018. (IV.26.) határozata
a 311/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozat
határidejének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatás díjának felülvizsgálatáról szóló
311/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 2. pontjának
végrehajtására vonatkozó határidőt 2018. június 28. napjáig
meghosszabbítja.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
113/2018. (IV.26.) határozata
a 327/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozat 3; 4; 5.
pontja határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd 1095 hrsz-ú, valamint a folytatását képező 15700 hrszú út elnevezéséről szóló 327/2017. (XII.14.) számú közgyűlési
határozat 3., 4., 5. pontjának végrehajtására vonatkozó határidőt
az új közterület földhivatali bejegyzését követő napra módosítja.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel az V. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
114/2018. (IV.26.) határozata
a 315/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozat 1; 2; 3; 4; 5;
6. pontjai határidejének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
működésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
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315/2017. (XII.14.) számú közgyűlési határozat 1; 2; 3; 4; 5; 6.
pontjainak végrehajtására vonatkozó határidőt 2018. május 31.
napjáig meghosszabbítja.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Rácz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2018. I. negyedév)
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch
Miklós bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Rácz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
115/2018. (IV.26.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2018. január 1. – 2018. március
31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. április 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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37. Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
és Ferenc Vilmos Civil Kerekasztal elnök fáradjon ki az előterjesztés tárgyalása kapcsán,
tekintettel arra, hogy ők rendelkeznek a legtöbb információval a témában. Megkérdezi, hogy
a meghívottak kiegészítik-e az előterjesztést?
Ács Rezső polgármester átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármesternek, majd
elhagyja az üléstermet. Jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Pócs Margit közművelődés és civil kapcsolatok referense: A kiküldött anyagban a szöveges
összefoglalót a mellékelt táblázatok igyekeztek alátámasztani. Elnézést kér érte, de későn
derült k, hogy a 2. számú mellékletben egy adminisztrációs hiba következtében másfél millió
forinttal kevesebb összeg szerepel a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság által a civileknek nyújtott
támogatásoknál. Ennek következményeként az összesített támogatás is másfél millió forinttal
növekszik.
Hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Köszöni az előterjesztést készítőknek a munkát, valamint a
civileknek az aktivitást. Javasolja a közgyűlésnek a tájékoztatás tudomásul vételét.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételét, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag – határozathozatal nélkül - elfogadott.
38. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester visszatér az ülésterembe, átveszi az ülés vezetését. Jelen van 11 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mi épül százkilencvenhárom millió forintért?
Magyarné Somogyvár Tünde mb. osztályvezető: A pályázat keretében a szőlőhegyi óvoda és
családi napközi kerül felújításra, valamint férőhelybővítés történik mindkét részleg esetében.
Energetikai hatékonysági fejlesztés és új épületrész építése valósul meg a pályázat pénzből.
Pap Máté képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Hány négyzetméter a ház pontosan?
Ács Rezső polgármester: Pontosan nem tudja megmondani az osztályvezető asszony, ezért
írásban válaszol a képviselő kérdésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
116/2018. (IV.26.) határozata
a „ TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú,
„Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című
pályázatának építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó
19.465.431 Ft-ot a 2018. évi költségvetési rendeletének „Saját
bevételei” kerete terhére biztosítja;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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39. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a KSC a Sportcsarnokban szeretne
öltözőket felújítani és nyílászárókat cserélni, melyhez tulajdonosi hozzájárulást kérnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Egy korábbi koncepció szerint a Sportcsarnok lebontását tervezték,
változott ez a terv? Ha nem, akkor a felújítás nem érthető.
Ács Rezső polgármester: Az új sportcsarnok helyszínének megtalálása nehéz feladat, valamint
két-három év időtartamra nem tudnák a sportágak elhelyezését megoldani, ha a sportcsarnok
lebontásra kerülne, ezért úgy döntöttek, hogy az új sportcsarnok megépítése mellett egyelőre
megtartják a régit. A sporttelep nagyon beépült, ezért felkértek egy céget annak vizsgálatára,
hogy hova lehetne tervezni az új csarnok építését, hogy a beruházás ne járjon plusz
átalakításokkal. Ha megépül az új sportcsarnok, közösen eldöntik, mi legyen a régi sorsa. A
kosárlabdások vélhetően érintettek lesznek a nemzetközi kupákban, melyekhez adott műszaki
feltételeket nehezen tudták az idei évben teljesíteni.
Rácz Zoltán képviselő: A veszprémi kézilabdaklubnak megérte bővíteni a sportcsarnokát,
edzőpályának pedig ez a csarnok tökéletesen megfelelne a későbbiek folyamán is. Mellette
megérti, ha egy új pályát építenének. Nem érti, miért nem lehet ezt így kezelni. Az épület
hőszigetelése különösebb gond nélkül megoldható lenne. Miért nem lehet épületbővítésben
gondolkodni?
Ács Rezső polgármester: Az, hogy az épületbővítés kevesebb gonddal járna, nem lehet
egyértelműen kijelenteni az asztal mellől. Nem tudja, mennyi értelme van hozzáigazítani a
tartószerkezethez egy plusz épületet, milyen energetikai megoldásokat használnának és még
sok más kérdés van a dologgal kapcsolatban. Az új csarnok egy sport- és rendezvénycsarnok
lenne, hiszen nincs a városnak olyan befogadóhelye, ahol például télen nagy koncertet lehetne
rendezni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
117/2018. (IV.26.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy a Kosárlabda Sport Club Szekszárd (7100
Szekszárd, Keselyűsi út 3.) a látvány – csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésnek szabályairól szóló 107/2011. (IV.30.) Korm.
rendelet alapján a sportfejlesztési programjának keretében a
Szekszárdi Városi Sportcsarnok (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.)
területén
megvalósítandó
sportcélú
ingatlanfejlesztés
megépítésére pályázatot nyújtson be és tulajdonosi
hozzájárulását adja a beruházás önkormányzati ingatlanon
történő megvalósításához,
2. amennyiben az egyeztetések alapján szükséges, hozzájárul,
hogy sikeres pályázat esetén a beruházás üzembe helyezését
követő 15 évben – a beruházás üzembe helyezését követő
harminc napon belül tett külön nyilatkozattal – a Magyar Állam
javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig az érintett ingatlanra jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre,
3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, továbbá a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Ács Rezső polgármester

40. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a Caminus Tüzeléstechnikai Kft.
törzstőkéjének leszállításáról
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Huszár Tibor ügyvezető
dr. Göttlinger István aljegyző: A Caminus Kft. feladatai változtak, melynek
következményeként a tulajdonos leszállítja törzstőkéjét a minimum három millió forint
összegre, erről szól röviden az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
118/2018. (IV.26.) határozata
tulajdonosi döntés meghozataláról a Caminus
Tüzeléstechnikai Korlátolt felelősségű Társaság törzstőke
leszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megtárgyalta a Caminus Tüzeléstechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság törzstőke leszállítással kapcsolatos
előterjesztést, és mint a Caminus Tüzeléstechnikai Korlátolt
Felelősségű Társaság kizárólag tulajdonosa dönt a törzstőke
leszállításáról;
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a törzstőke leszállításhoz
szükséges alapító okirat módosításának bejegyeztetéséről
gondoskodjon;
Határidő:
Felelős:

2018. április 28.
Huszár Tibor ügyvezető

3.
felhívja a polgármestert a módosított alapító okirat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 28.
Ács Rezső polgármester

Önálló képviselői előterjesztés – javaslat
41. Állítsuk meg Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökét
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Rácz Zoltán képviselő: A rendőrkapitány úr pontosan elmondta, miről van szó a
„migránsozásos” témával kapcsolatban. A FDESZ eljutott oda, hogy kivénhedt KISZ-titkárok,
volt MSZMP-KB szervezeteinek a tagjai kénye-kedve szerint tevékenykedik. A „Stop Soros”
előterjesztés, melyet Szita Károly előhozott, ugyanolyan vicces volt, mint ez az előterjesztés,
kéri, hogy a képviselők ne legyenek ebben partnerek.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja értelmezni a határozat javaslatot, mely arról szól, hogy
felkéri a polgármestert, lépjen ki a Megyei Jogú Városok Szövetségéből. Ő nem tud a
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szervezetből kilépni. Szita Károly elnök úr nagyon sokat tett azért, hogy a megyei jogú városok
szövetsége betöltse élő és interaktív szerepét. Az elnök úrral kapcsolatos témát egyszer már
elővették és megpróbálták lejáratni vele, de akkor sem volt sikeres a kezdeményezés, most
sem az. A kaposváriak elsöprő többséggel választották meg polgármesternek Szita Károlyt
azóta is, ez mutat valamit. Ő büszke rá, hogy vele dolgozhat a szövetségben.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén levetette a napirendi
pont tárgyalását, de képviselőként van véleménye és ezt ki is fejti. Nem véletlenül épített
Magyarország kerítést, a határvédelemre is sok pénzt költ. Észre kell venni az ok-okozati
összefüggéseket. Európa kezd ébredezni, ez a magyar hozzáállásnak is köszönhető.
Rácz Zoltán képviselő: Szita Károly előterjesztésének megszavazása vicc. Ha elővesznek egy
Európa térképet, láthatják, hogy a kerítés építése is vicc. 170 km-es felület az, amit védenek.
Ez megnyugtatta a magyar embereket, de nincs ezzel semmi gond. A migránsok tízezreit a
FIDESZ engedte be és adott nekik menedékjogot. Az az ember, aki a saját családját besúgja,
jelent róluk, az nem szabad ember, mindig lehet rajta fogást találni. Azt gondolja, hogy valami
jelzést kellene adni, hogy nem kellene ezt hagyni. A képviselők lelkiismeretére apellál.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 1 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elvetett.
42. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Erre büszke?” címmel
(kerdes1);
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Úgy tűnik vagy inkább
úgy van?” címmel (kerdes2);
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a piaccal?”
címmel (kerdes3);
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi a legsúlyosabb
probléma Csikágóban? címmel;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez galambgyérítés ügyében;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a 2006. és 2018. közötti
önkormányzati bérlakásállományban történt változással kapcsolatban;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Garay János Általános
Iskola betonszegélyének balesetveszélyességével kapcsolatban;
- Pap Máté képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez Politikai
hovatartozástól függetlenül” címmel


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Erre büszke?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa az írásban kiküldött, polgármesterhez címzett kérdését.
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Ács Rezső polgármester: A kérdés tehát az volt, hogy büszke-e a polgármester a Béla térre,
melyre a válasz igen.
dr. Tóth Gyula képviselő ügyrendi hozzászólása: Aljegyző úrtól kérdezi, hogy egy témában
hányszor lehet egy évben kérdést intézni a polgármesterhez?
dr. Göttlinger István alpolgármester: Az SZMSZ-ben rögzítve van, hogy ugyanabban a
témában évente többször is lehet kérdést feltenni, interpellációt viszont évente csak egyszer
tehetnek ugyanabban a témában a képviselők. Szerencsés lenne a témamegjelölés az
interpellációk, kérdések kapcsán, mert a címekből nehéz eldönteni azt.
Ács Rezső polgármester: Sokáig gondolkodott rajta, hogyan lehetne a problémát megoldani,
az SZMSZ-ben pontosan szabályozott a kérdésfeltevés és az interpelláció. Mindig rugalmasan
kezelte ezt, de a jövőben lehet, hogy jobban kellene ragaszkodni a szabályokhoz.
Zaják Rita képviselő ügyrend hozzászólása: Ő a legszomorúbb, hogy ugyanazokkal a
kérdésekkel kell hónapok óta jönnie, a legjobban a Garay iskolában lévő betonszegély bántja,
mert balesetveszélyes. Szívesen eláll a kérdéseitől és jövő hónapban újra felteszi azokat.
Ács Rezső polgármester: Nem figyelt a képviselő, nem akarta visszadobni a kérdéseket, csak
igazat adott Tóth képviselő úrnak abban, hogy például Rácz képviselő kedvenc témájában
ötször-hatszor kérdez egy évben.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi hozzászólása: Ha válaszolnak rá, nem tesz fel többször a
kérdést.
Ács Rezső polgármester: Visszahallgathatják a felvételeket arról, hogy körülbelül háromszor
válaszolt, az utak, járdák ütemezését nem tudja pontosan megmondani.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Úgy tűnik vagy inkább
úgy van?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa az írásban kiküldött kérdést.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat költségvetéséből nem költenek hatszázmillió
forintot előkészítésre. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének kiadványát tartja
a kezében, melyből néhány sort szeretne idézni:
„ A távhőköltségek 75-85 százalékát az energiaköltségek teszik ki, ezért folyamatosan keresni
kell a minél olcsóbb hőpotenciálokat. Közismert, hogy Magyarországon a paksi távhőszámla a
legalacsonyabb, ami a teljesítménydíjjal együtt is csupán 1231 Ft/gigajoule atomerőművi
hőárnak köszönhető. Indokoltan merült fel tehát Szekszárd-Paks II. atomerőműből történő
tranzit hőellátás gondolata, amely egyébiránt sem Európában, sem itthon nem újkeletű.
Európában több példát is találunk nagy távolságú hőellátásra. Gondoljunk csak a PrágaModron tranzithőellátás 74.5 kilométeres gerincvezetékével, vagy az alsó-rajnai
távhőrendszer száz kilométer gerincvezeték-rendszerére, de említhetnénk Dél-Hollandiában
Rotterdam, Delft, Leiden és Dordrecht városok között kiépített tartományi távhőszolgáltatót
is.
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(…)
A projektnek köszönhetően - mármint a Szekszárd- paksinak- a szekszárdi termelői hőáram,
mely jelenleg 3000,-Ft/gigajoule-ra tehető, megfeleződhet. A távvezeték kapacitásának
megfelelő hőteljesítmény ellátását alapul véve, a nukleáris- bázisú hőtermelés a
földgázfelhasználást 11.7 millió köbméterrel, az üvegházhatású gázok kibocsátását pedig
26.200 tonnával mérsékelné évente, amely mintegy 25 százalékkal csökkentené a hőhatás
miatt eső 15 gigawatt óra/év villamosenergia más forrásból való biztosítását.”
Azzal zárul a cikk: „ A nagy távolságú atomerőművű hőellátás tehát nem csak egy műszakilag
megvalósítható vízió, de a számítások szerint Szekszárd és Budapest esetében is kedvezőbb
hőárat prognosztizálnak, mint a jelenlegi értékek, nem is beszélve a beruházás köszönhetően
realizálható fentarthatósági indikátorok igen jelentős volumenéről.”


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a piaccal?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa az írásban kiküldött, polgármesterhez címzett kérdést.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. segítségét kéri a témában, írásban
válaszol a kérdésre.


Pap Máté képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az országgyűlési
választással kapcsolatban

Pap Máté képviselő: Több napirendi pont során előkerült az országgyűlési választások
értékelése. Azt gondolja, hogy a nagyon magas részvételi arány alapján kimondható, hogy az
országgyűlési választás a demokrácia ünnepe volt, hiszen országosan a szavazásra jogosultak
közel hetven százaléka vett részt a választáson. Szekszárdon és a környező településeken több,
mint negyvenkétezer ember tartotta fontosnak, hogy kinyilvánítsa véleményét az ország
jövőjével kapcsolatban. A FIDESZ-frakció nevében szeretné megköszönni, hogy az emberek
éltek állampolgári jogukkal. A szekszárdiak egyértelműen a támogatásukról biztosították
Horváth Istvánt, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjét, aki a szavazatok 51.5 százalékát
kapta meg. Ez azt jelenti, hogy az emberek igent mondtak a stabil gazdaságra, az egységes
nemzetre, a családok támogatására és az ország védelmére. Szeretne gratulálni képviselő
úrnak és munkájához sok sikert kívánnak. Ugyanakkor szomorúan tapasztalta, hogy a
közgyűlésben vannak olyan képviselők, akik nem tartják tiszteletben a választópolgárok
döntését és nem tudják méltósággal elfogadni az eredményeket. Rácz Zoltán képviselő úr több
facebook-posztjában is értékelte az embereket, egyik ilyen posztjában a falusi embereket- a
sióagárdi, sárpilisi, őcsényi és decsi embereket külön megszólítva vidéki elbutulásról,
kollaborációról és bugris parasztokról beszél. Őt mélységesen megdöbbentette és
felháborította a poszt. Egy másik posztban választási csalásokról értekezik, Szekszárdon mind
a harminckilenc szavazókörben volt pártdelegált, akik által csalás bejelentése nem történt,
szeretné visszautasítani képviselő úr hangulatkeltését és a választók tudatos félrevezetését.
Polgármester úrhoz intéz kérdést, miszerint számára elfogadható-e Rácz úr véleménynyilvánítása, a választók sértegetése?
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Ács Rezső polgármester: Ő is látta a bejegyzéseket. Az, hogy kinek mi a véleménye politikai
szempontból, magánügy. Azt nem tudja elfogadni, ha valakit minősítenek azzal kapcsolatban,
hogy milyen véleményt fogalmazott meg, például hogyan szavaz. Az, hogy bizonyos
embereket bugris kifejezéssel illetünk, felháborító és visszautasítandó. A választások
lezajlottak, most már a jövő felé kell tekinteni. Aki itt ül képviselőként a közgyűlésben, különös
jelentősége van, hogyan szólítja meg az embereket, milyen véleményt közvetít a külvilág felé.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi hozzászólása: Az a kampány, ami folyt az országban, a
sajtóorgánumokban, a telefonok, amik Harangozó Tamás árulásáról beszéltek, felháborító.
Horváth István címlapon szerepelt a Kokóval. Az elmaradott területeken, a keleti
határszéleken, a legmagasabb FIDESZ győzelem volt mérhető, az emberek butítását tartja
nagy bajnak. Nem a levegőből vette a választási csalást, a Kúria is kimondta.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e az interpellációra adott
válaszát?
Pap Máté képviselő: Elfogadja a választ.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi a legégetőbb probléma
Csikágóban?” címmel

Zaják Rita képviselő: Mi a legégetőbb probléma véleményük szerint Csikágóban? Kívánnak-e
azzal kezdeni valamit a közeljövőben?
Ács Rezső polgármester: Információi szerint a legégetőbb probléma közbiztonsági jellegű. Két
család terrorizálja a környéket és folyamatosak az attrocitások. Ennek a megoldásában részt
vesz a Közbiztonsági Tanácsadó Testület, a közterületfelügyelők is, de ez elsődlegesen a
rendőrség feladata.



Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez galambgyérítés ügyében

Zaják Rita képviselő: Milyen intézkedések történtek galambgyérítés ügyében városban?
Ács Rezső polgármester: Máté Péter tanácsos úr segítségét kéri a válaszadásban.
Máté Péter tanácsos: A galambgyérítést 2015-ben kezdték el, egy szekszárdi cég 5000 darab
galambot fogott meg, nagyságrendleg 1000,-Ft/darabárat fizettek érte. 2016-ban ugyanez a
cég nem csinálta meg a munkát mindenféle hivatkozással, 2017-ben nyolcvan darab galambot
fogtak. 2018-ban egyedüli indulóként megnyerték a beszerzési eljárást, de nem kötöttek velük
szerződést, mert előző két évben sem végezték el a munkát. Keresik az erre alkalmas céget.
Csapdákat állító céget találtak eddig, akik nem vállalják a korábbi díjért a munkát.
Ács Rezső polgármester: A probléma valós, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság próbálja
megoldani a problémát.
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Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a bérlakásállománnyal
kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Kérdése, hogy 2006 és 2018 között bővítette-e a város a
bérlakásállományát? Ha igen, mennyit költött a bővítésre? Azt mindenki tudja, hogy egy
meghirdetett bérlakásra harminc-negyven rászoruló család jelentkezik.
Ács Rezső polgármester: Körülbelül harminc lakással bővült az állomány. Ezek között voltak
olyan lakások, amelyeket térítésmentesen kapott meg a város. Most a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel folyik egy bérlakásépítési projekt, de külön kell választani a szociális
alapon és a piaci alapon kínált lakásokat, nehéz megtalálni helyileg is a megfelelő lakásokat.



Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Garay János Általános
Iskola műfüves focipályájának betonszegélyével kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Körülbelül ötödszörre teszi fel a kérdést, hogy a műfüves pályának a
balesetveszélyes betonszegélyének a befejezésére mikor kerül sor, illetve a mellette lévő
távolugró pályának a szegélye és homokkal való feltöltésére miért nem került sor?
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Tankerületi Központ feladata a betonszegélyek
eltüntetése. Ígéretet kapott az önkormányzat erre, de nem tudja, mikor végzik el a munkát.
Írásban fognak tájékoztatást kérni a Tankerületi Központtól, ezt megígéri.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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