Szám: I/F/45-3/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. április 25-én
(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, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Papp Máté, Gombás Viktória, dr. Máté István, Murvai
Árpád, Szabó Balázs, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 12 fő
Távol maradt:

Zaják Rita,
Kővári László,
Kerekes László képviselő.

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

dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető,
Szabó Csaba megyei kapitány,
Kálóczi Andrea intézményvezető,
Ódor János igazgató,
Liebhauser János igazgató,
Kerekes László ügyvezető igazgató.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Zaják Rita, Kerekes László és Kővári
László képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Két napirendi pont
felvételét javasolja, melyek pótanyagban már kiküldésre kerültek. A nyilvános ülés
napirendjére a 119. számú, „ Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú,
„Városi bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán” című előterjesztést, a zárt ülésre pedig a 120. számú, „ Javaslat a
Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett ingatlanok adásvételének
jóváhagyására” című előterjesztést javasolja felvenni. Technikai módosításként javasolja,
hogy az eredetileg zárt ülés napirendjén szereplő 93. számú előterjesztést a közgyűlés a
nyilvános ülésen tárgyalja, tekintettel arra, hogy az intézményvezetők hozzájárultak az
előterjesztés nyilvános ülésen való tárgyalásához.
A polgármester szavazásra teszi fel a 119. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 93. számú előterjesztés nyilvános ülésen történő
tárgyalását, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy van-e a napirendekhez hozzászólása, kiegészítése
valakinek?
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úrhoz intéz interpellációt az útépítésekkel kapcsolatban.
Murvai Árpád képviselő: Egy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek az útépítésekkel
kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjét az elfogadott
módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 12 fő- 12 igen szavazattal,
nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Napirend
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető
2. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről,
javaslat új ellátási szerződés kötésére
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogász
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Iker
Szilvia számviteli ügyintéző, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi és
költségvetési ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
7. Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításai
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
8. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
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9. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Meghívott: Ódor János igazgató
10. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári
szünetben
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
11. Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
13. Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
14. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
15. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti
ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
16. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására kötött
együttműködési megállapodás módosítására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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17. Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi
adatairól
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető, Bebics János vezérigazgató
18. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
19. Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
20. Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés
módosítására
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
21. Javaslat alapítványi támogatásra
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2019. I. negyedév)
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens, Dési Ildikó közbeszerzési referens
23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
24. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
25. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
26. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az útfelújítás
témában;
 Murvai Árpád képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez útépítés témában

zárt ülés
27. Javaslat megyei díjak adományozására
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
28. Javaslat a 2019. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
29. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
30. Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett
ingatlanok adásvételének jóváhagyására
(120.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető, Szabó Csaba megyei rendőrkapitány
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Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a meghívottakat, hogy van-e az előterjesztéshez
kiegészíteni valójuk?
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Rövid kiegészítést tenne az írásos anyaghoz, mely nagyon
sok információt tartalmaz. A bűnügyi helyzettel, a közterületi munkával, a közrendközbiztonsággal, baleseti helyzetképről mondana néhány szót. A rendőrség munkájának
összképe pozitív. A bűncselekmények számában kis növekedés tapasztalható. Múlt évben a
csökkenésről számolhatott be, de ez nyilván nem lehet tendencia folyamatosan. Az a kérdés,
hogy a rendőrségnek milyen eszközrendszere van a bűnüldözés hatékonyságának növelésére.
1658 bűncselekmény történt az illetékességi területen. Több ügyben is eljártak, melyek
országosan lefedettek voltak, elsősorban csalás jellegű ügyek. A bűncselekmények fele a
megyeszékhelyen történik. A kiemelt bűncselekmények száma nem emelkedett, ez pozitív. A
testi sértések száma kicsit csökkent. A garázdaságok száma növekedett főleg Szekszárdon. A
vagyon elleni bűncselekmények száma szépen csökken. Erre nagyon érzékenyek az
állampolgárok, különösen a lakásbetörésekre. A rongálások száma 168-ra nőtt, Szekszárdon
ugrott meg a legjobban (graffitizésről van szó). Felderítették az elkövetőket, a vádemelési
javaslatokat elküldték az ügyésznek. Egy darab rablásról számolhat be a tavalyi évről, melyet
felderítettek. A közterületi munkájukkal kapcsolatban célként tűzték ki, hogy támogató,
látható rendőrségként működjenek, ehhez az kellett, hogy a közterületi óraszámok ne
változzanak, de a szolgálati óraszám is megmaradjon. 13000 közterületi óraszámmal
számoltak az előző évben és több, mint 150 000 közterületi óraszám jött ki. Az intézkedési
kultúrában gyökeres változások zajlanak, inkább olyan leveleket kap, hogy kulturáltan és
jogosan lépett föl a rendőr. Sok rendezvényt is biztosítottak a rendőrök, nem csak
Szekszárdon. A rendőri eszközökkel megtesznek mindent, hogy a rendezvényeken ne
történjen lopás, inzultus. Végül a közlekedésről mondana pár szót. 640 baleset történt,
melyből durván 500 anyagi káros és 130 sérüléssel járó baleset történt. Kilencről ötre csökkent
a balesetek száma, némi emelkedést mutat a súlyos sérülések száma. Mindig vizsgálják a
balesetek okát. Ha azt látják, hogy romlik a baleseti helyzetkép, próbálnak akciókat szervezni
ellene. A gyorshajtás, ittas vezetés, az elsőbbség, kanyarodási szabályok megszegése volt
elsősorban az az ok, amiért bekövetkeztek a balesetek. Baleseti gócot nem lehet észlelni, de
az tény, hogy a Tartsay utcán nagyobb a forgalom, arra kicsit több a baleset. Tavaly elhangzott,
hogy elég jó évet zárt a szekszárdi rendőrkapitányság, akkor az első harmadban voltak
megyeszékhelyek tekintetében. Polgármester úr azt mondta, emlékei szerint, hogy jó volna
ezt fokozni. Sok mutató tekintetében a megyeszékhelyi kapitányságok között az első helyet
foglalták el. Ebben sok munka, szerencse és több tényező közrejátszik.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Köszöni a rendőrség korrekt munkáját. Tegnap volt a rendőrség napja.
Információi szerint a kezdő járőrök fizetése nettó száznegyven ezer forint. Okoz-e ez
problémát a rendőrségen belül a fluktuációban? A másik kérdése, hogy a határőrizetből
származó túlórák kifizetése hogy áll Szekszárdon és a megyében.
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Murvai Árpád képviselő: Ő is köszöni a részletes beszámolót. Milyen gyakorisággal végeznek
közlekedés-biztonsági bejárást a városban? A városban közlekedve találkozik le nem nyírt
sövénnyel, rossz helyre kihelyezett közlekedési táblával, ezek nehezítik a tájékozódást a
gépkocsivezetőknek.
Szabó Csaba megyei főkapitány: A kezdő járőri fizetéssel kapcsolatban látni kell, hogy egy
életpálya modell került bevezetésre, melyet az élet már meghaladott. Jelenleg a járőrök
fizetése kritikus, a piaci elvonó hatások érvényesülnek, de még mindig több az érkező, mint a
távozó kolléga. Azt is tudomásul kell venniük, hogy a mai korosztály nem feltétlenül érzi úgy,
hogy hosszú távon végezne rendőri tevékenységet. Igyekeznek ezeknek a kihívásoknak
megfelelni. A határszolgálattal kapcsolatban 2018. évben jelentősen csökkent a szekszárdi és
a Tolna megyei rendőrkapitányság állományára háruló határszolgálat. A közterületi szolgálat
90 százalékát mindenki a szolgálati helyén látta el. A maradék állománynak maradéktalanul ki
lett a más helyen eltöltött szolgálati idő fizetve.
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: A közlekedés-biztonsági anomáliákkal kapcsolatban
állampolgári jelzéseket kapnak illetve maguk is észlelik azokat. Ezekben az esetekben a
városon belül a fenntartóra tartoznak a táblakihelyezések, egyéb tevékenységek.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Két hete járja a középiskolákat, beszélget a diákokkal, hogyan érzik
magukat a városban, milyen javaslataik vannak. Visszatérő problémaként mondták el, hogy a
Platán soron és a Buszállomás környékén folyamatos inzultusnak vannak kitéve a gyerekek.
Hétvégente a Béri B. Á. utcán a Tom Market környékén is problémák vannak. Azt kéri a
rendőrségtől, hogy próbálják meg az önkormányzattal közösen behatárolni a város
neuralgikus pontjait és intézkedési tervet készíteni a problémák megoldására. Ennek rövid
határidőt szeretne szabni. Teremtsék meg a szekszárdiak számára azt a biztonságérzetet,
amiben esetleg hiányérzetük van.
Gyurkovics János képviselő: Örül, hogy ilyen magas színvonalon végzi a rendőrség a munkáját,
melyért köszönettel tartozik. Körzetére vonatkozóan szeretné megemlíteni az újvárosi ábécé,
a Rákóczi utca és a Kadarka lakótelep által határolt területet. Az idei évben is határozott
fellépést kérnek annak érdekében, hogy a hajléktalanok és nem odavaló elemek tűnjenek el.
Azt is tudják, hogy nagyon rossz helyen és nyitvatartással üzemel a dohánybolt a környékükön,
ahol szeszes italokat árulnak, melynek elfogyasztása után inzultálják a lakosokat. Azt megérti,
hogy folyamatosan nem tudnak jelen lenni, de összefogással biztosan lehet segíteni a
helyzeten. Szeretné elérni, hogy a dohánybolt azon a helyen szűnjön meg. Folyamatosan
tesznek panaszt az emberek, sok intézkedés is történt.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Több kérés érkezett hozzá a lakótelepekről, a
játszótereken pénteken és szombaton kérnek fokozottabb ellenőrzést, mert éjszakába
nyúlóan folyik a randalírozás.
Pap Máté képviselő: Parrag Katalin igazgatónőtől kapott egy üzenetet ma, melyben jelezte,
hogy a Baka István Általános Iskola és a Penny Market környékén is vannak hajléktalanok, akik
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napközben a gyerekeket és szülőket zaklatják illetve éjszaka hangoskodnak. Ebben a témában
kéri a rendőrség intézkedését.
Ács Rezső polgármester: Gyurkovics János képviselő úrnak válaszol arra, hogy a dohányboltok
esetében nem az önkormányzat jogosult a működési engedélyek kiadására. Ez lekorlátozza a
lehetőségeket. Mivel a dohányon kívüli termékek, a szeszesitalok fogyasztásának higiénés
feltételeit nem teremtették meg, ezért megtesznek mindent, hogy hatósági oldalról a
működési engedély módosítását illetve a dohánybolt bezárását kérjék. A működési engedély
kiadására a NAV jogosult, az önkormányzat nem hatóságként szerepel az eljárásban.
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Az elhangzottak közül nem minden a rendőrség
hatáskörébe tartozik. Nyilván a rendőrség eszközeivel megtesznek mindent, hogy ne legyenek
ilyen problémák, polgármester úr már jelezte számára ezt. A frekventált belvárosi részen
mozgó járőrszolgálatuk van. Ez a buszpályaudvartól a Béla térig tartó vonalon mozog. Amikor
a rendőrség jelen van, nincsenek ilyen problémák. A garázdaságokban, testi sértésekben azért
is indítottak annyi eljárást, mert észlelték a problémákat. A polgárőrség és a
közterületfelügyelet is segíti a munkájukat. A Szőlőszem Egyesület is támogatja őket. A
Kadarka ábécé és környékén is rendben volt egy darabig minden, aztán újra kezdődnek a
dolgok. Megpróbálják a rendőri jelenlétet fokozni ezeken a helyeken.
dr. Haag Éva alpolgármester: Egyrészt szeretné megköszönni rendőrkapitány úrnak az
együttműködést a Patak utca vonatkozásában. Már korábban is többször jelezték a fokozott
rendőri jelenlétet. Még mindig hiányérzetük van a lakóknak, de a helyzet normalizálódott. A
polgármester úr múlt heti fogadóóráján felmerült a körzeti megbízottak kérdése. A
beszámolóban is látta, ez a kisebb településeken van csak, vagy Szekszárdon is? Van-e arra
lehetőség, hogy a képviselők tudják, ki a körzetük körzeti megbízottja? Könnyebben menne a
problémák jelzése a rendőrség felé.
Rácz Zoltán képviselő: Vitatja, hogy az egyetlen lehetőség a dohányboltok esetében a bezárás.
Amikor húsz-huszonöt ember áll sorban egy szociális önkormányzati bérlakásért, nagyon
könnyű minden bajt a hajléktalanokra hárítani, hiszen könnyen erre a sorsra juthat egy ember,
aki nem annyira ügyes, aktív. Azt gondolja, hogy például a „Csikágó” problémáját is a Modern
Városok Program keretében kellene megoldani. Közösségi tereket kell kialakítani a városban,
mint amilyen a ZUG volt. Lokalizálta az erőtől duzzadó és saját korlátaikat sem ismerő
fiatalokat. Ezt a városnak kellene elsősorban szociológiai szempontból kezelni.
Ács Rezső polgármester: Nem érti, hogy jutottak el a dohánybolt bezárásától a szociológiai
problémák kezeléséig. Azt sem érti, hogy miért nem ért egyet a bezárással. Tessék kimenni az
újvárosi ábécé mellé az esti órákban és megnézni, hogy mi történik ott. Nyilván a város
megtesz mindent annak érdekében, hogy ezek a jelenségek megszűnjenek.
Murvai Árpád képviselő: Ő érti, amit a képviselőtársa ki akart fejteni. Tett egy gondolatjelet,
melyet nem mindenki vett észre. Először reagált a képviselő társuk által felvetett trafik
problémára és utána a város közbiztonsági helyzetét elemezte, úgy érezte, hogy nem teljesen
a hajléktalanok felé mozdul a mérleg, ezt szerette volna mondani képviselőtársa. Nem csak a
hajléktalanok okoznak problémát, hanem a péntek és szombat esték korlátlansága is. Ő a
Platán sornál lakik és érzékeli személyesen. Az újvárosi ábécé problémáját ő onnan közelítené
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meg, hogy ott van a közelben az I. Béla Gimnázium, melynek diákjai gyakran járnak arra. Ők
szintén beszámolnak kellemetlen esetekről.
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Alpolgármester asszony felvetésére reagál, a Patak
utcában tavasszal történt egy nagyon súlyos bűncselekmény, melyben a főkapitányság
nyomozott, ők segítséget nyújtottak benne. Az utókezelésben dolgoztak együtt a járási
hivatallal, hogy a továbbiakban ne legyen eszkalálódó probléma a körzetben. Az idő őket
igazolta, nem történt utána probléma. A városban is vannak körzeti megbízottak, a város
területileg felosztott körzetei alapján dolgoznak. Átküldi az önkormányzatnak a listát.
Ács Rezső polgármester: Felmerült benne, hogy megoldható lenne-e a rendészeti képzésben
részt vevők bevonása a járőrszolgálatba? Vagy kényes kérdés? Gyakorlati képzési
lehetőségként tudná ezt elképzelni.
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Ez nem egyszerű dolog. Ha bármilyen probléma éri a
tanulókat, értük is kell vállalni a felelősséget, ezt nem szeretné. Azt gondolja, hogy a
polgárőrséggel és közterület-felügyelettel együtt meg fogják tudni oldani a problémát.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat kiegészítését javasolja egy harmadik ponttal,
május 31-i határidővel. Javasolja, hogy az önkormányzat a rendőrséggel közösen vizsgálja meg
a neuralgikus pontokat és a problémák kezelésére készüljön intézkedési terv. Jó példaként
említi a Halas utcai szemétlerakóval kapcsolatos közös tevékenységüket, mert azóta sem
termelődött új lerakat. A rendőrség napja alkalmából holnapi napon is megköszöni a rendőri
munkát.
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
104/2019. (IV.25.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja;
2.
köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Rendőrkapitányság
állományának a felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért;
3.
felkéri a Szekszárdi Rendőrkapitányságot, hogy az
Önkormányzattal közösen térképezzék fel a város
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közbiztonságot veszélyeztető pontjait és azokra tekintettel
dolgozzanak ki intézkedési tervet a közterületek rendjének
fenntartása érdekében.
Határidő: 2019.05.31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi
tevékenységéről, javaslat új ellátási szerződés kötésére
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogász
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy kiegészíti-e szóban az írásos előterjesztést?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Röviden szeretné kiegészíteni a beszámolót. Arra gondolt a
rendőrségi beszámoló során elhangzottak kapcsán, hogy felvenné velük a kapcsolatot, mert
ők is „járőröznek”, időközönként gócpontokat próbálnak felfedezni. Injektáló eszközöket
2018-ban nem találtak, de előző években igen. Ezeket az eszközöket begyűjtik. Oda-vissza nem
fog menni a kapcsolat, mert a szolgálat nem fog tudni jelenteni a rendőröknek, hiszen
odaveszne a bizalom a kliensekkel. A rendőrség kap jelzéseket a gócpontokról, ahová ők is ki
tudnak menni és más formában, de segítenek. Az iskolák környékére a délelőtti órákban
mennek, illetve a péntek és szombat esték nekik is kiemeltek. A szakmai beszámolójához
tartozik, hogy 2019. március 1-jén a pécsi egyházmegye fenntartásába került a RÉV és ez azért
fontos, mert az alapítványt „kinőtte” a RÉV. Több feladatuk, fejlesztési elképzelésük van.
Stratégiai szempontból az egyházhoz tartozni nagyobb lehetőséget tartogat a számukra. Már
említette, hogy a Szentgyörgyi Albert utcában sikerült egy ingatlant megvásárolni, elkészültek
az építési tervek, a jogerős építési engedélyt is megkapták, most a forrásteremtés az
elsődleges. A leendő intézménynek a konzultációs központ nevet adták. Több ellátási egységet
visznek le, nagyobb hely lesz jobb felszereltséggel. Akár a félig hajléktalan szerhasználó, akár
az a szerhasználói csoport, akiknek van pénzük, méltán biztonságban érezheti magát ott.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a szolgálat munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
105/2019. (IV.25.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, új
ellátási szerződés kötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. köszönetét és elismerését fejezi ki a Szolgálat munkatársainak
a 2018. évben végzett munkájáért;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal 2019. május 1. napjától
2023. december 31. napjáig ellátási szerződést köt az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
13/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Iker
Szilvia számviteli ügyintéző, Farkas Mónika vagyonhasznosítási ügyintéző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, két
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról ás a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
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kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita pénzügyi és
költségvetési ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Könyvvizsgáló úr jelezte, hogy nem tud részt venni a közgyűlésen.
Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
7. Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításai
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Az előterjesztés lényege, hogy ezek az eljárások
gyorsabban lezajlanak.
dr. Máté István elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
106/2019. (IV.25.) határozata
a Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési eszközök módosításairól szóló előterjesztést
megtárgyalta és
I.
1., Az I. Béla Gimnázium területén kézilabda munkacsarnok
építése érdekében a Vk-M2 övezetben előírt legkisebb
zöldfelületi arány 25 %- ra csökkentése;
2., A 3304. hrsz-ú ingatlan jogi és műszaki rendezése érdekében
a Zrínyi utca folytatásában É-ra tervezett út törlése, ezzel együtt
a terület lakóterületbe (Lke-1.5 övezetbe) sorolása;
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3., A Városi Sportcsarnok fejlesztése érdekében a Vk-M3 övezet
beépítési paramétereinek megváltoztatása (építménymagasság
növelése, zöldfelület csökkentése);
4., A Sárköz utca déli oldalán lakóterületi fejlesztés
megvalósítása érdekében a tervezett belterület kiterjesztése a
10 715/3. hrsz-ú ingatlanig;
5., A 0700/2. hrsz-ú ingatlan és környezetének mezőgazdasági
fejleszthetősége érdekében a terület átsorolása általános
mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezetbe;
6., A Bogyiszlói úti gazdasági terület kiterjesztése érdekében
019/2. hrsz-ú ingatlan átsorolása véderdőből gazdasági
övezetbe;
7., A 11569/2. hrsz-ú Muskátli utca környékének rendezése
érdekében a 11503-11506. hrsz közti útszakasz törlése;
8., A Jedlik Ányos utcai lakóterületi fejlesztések megvalósítása
érdekében a 6820. és 6823/10. hrsz-ú területek lakóterületi
besorolása és közterület-szabályozása;
9., Lakóterületi fejlesztés akadályozásának megszüntetése
érdekében a Szőlőhegy utcát a Harmat utcával összekötő
tervezett feltáró út törlése;
10., Lakóterületi fejlesztés akadályozásának megszüntetése
érdekében a Hosszúvölgy utca északi végéről induló tervezett
feltáró út részleges törlése
tárgyú módosítási szándékait fenntartja és az érintett
területeket kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítja.
II.
felhívja a főépítészt, hogy intézkedjék a tárgyalásos eljárások
lefolytatása iránt.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: Herr Teréz főépítész

8. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Liebhauser János igazgatót, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni az anyagot.
Liebhauser János igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az anyagot, de szívesen válaszol a
kérdésekre.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolja. Az ülésen igazgató úr választolt az elhangzott kérdésekre.
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
107/2019. (IV.25.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi
beszámolójának és
2019. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi
beszámolóját és 2019. évi munkatervét;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Liebhauser János igazgató
2.
felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját és
a Hivatalt a minisztériumtól érkező értékelésben felvetett
észrevételek utólagos beépítésére és végrehajtására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Liebhauser János igazgató
9. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi
munkatervének elfogadására
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Meghívott: Ódor János igazgató
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Ódor János igazgatót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni
az anyagot.
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Ódor János igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az anyagot, de szívesen válaszol a kérdésekre.
Megköszöni a közgyűlés erkölcsi és anyagi támogatását, illetve a polgármesteri hivatal
dolgozóinak a mindennapi munkában nyújtott segítséget.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, elfogadásra javasolja azt. Az ülésen igazgató úr válaszolt az elhangzott
kérdésekre.
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
108/2019. (IV.25.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és
2019. évi munkatervének elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi
beszámolóját és 2019. évi munkatervét;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató
2.
felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját és a
Polgármesteri Hivatalt a minisztériumtól érkező értékelésben
felvetett észrevételek utólagos beépítésére és végrehajtására.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Ódor János igazgató
10. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári
szünetben
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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Ács Rezső polgármester: Már évek óta tárgyalják a gyerekek nyári szünetben történő
felügyeletének biztosítását. A szolgáltatást évről évre egyre többen veszik igénybe. Az
önkormányzat továbbra is biztosítja az ehhez szükséges forrásokat. 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.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Máté István visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Comenius Általános Iskola 2010 óta végzi a
feladatot, mindenki megelégedésére. Szeretné megköszönni a magas színvonalú munkájukat.
Azért merült fel a többletigény, mert úgy tűnik, hogy még egy csoportot kell indítaniuk.
Ács Rezső polgármester: Hárommillió-kétszázezer forintot biztosítanak a saját
költségvetésükből a feladathoz. Ő is megköszöni az iskolának a feladathoz való hozzáállását.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
109/2019.(IV. 25.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét
a 2019. július 1-től 2019. augusztus 16-ig tartó időtartamra A
Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott Comenius
Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással
biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert a határozat melléklete szerint
készített megbízási szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2019. május 17.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) rendelet
2. melléklet „A Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári
napközi)” soron e célra elkülönített 3.200.000,- Ft-ot meghaladó
összeget szükség esetén a rendelet 11. melléklet „Intézményi
tartalék” során meghatározott összegből biztosítja;
Határidő:
Felelős:

a szerződésben foglalt határidők szerint
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a jegyzőt és a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét,
hogy a feladatellátáshoz szükséges összegnek a szerződésben
foglaltak szerinti utalásáról gondoskodjanak;
Határidő:
Felelős:

a szerződésben foglalt határidők szerint
dr. Molnár Kata jegyző

5.
felhívja a jegyzőt, hogy a nyári napközbeni felügyelet
2019. júniusi és augusztus 20. napját követő biztosításáról a
Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjével a IV/A/71-4/2017.
számú együttműködési megállapodás III.4.4. pontja alapján
egyeztessen.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
dr. Molnár Kata jegyző

11. Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: A Hitéleti Alap felosztását beszélik meg egymás között az egyházak
képviselői, melyet a közgyűlésnek kell jóváhagynia. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 110/2019.(IV. 25.)
határozata
a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendeletben szereplő Hitéleti Alap terhére a 2019. évi
egyházi közösségi programok és beruházások megvalósítását az alábbiak szerint
támogatja:
Összeg

Egyház

Cél/projekt

800.000
Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Kórházkápolna tetőfelújítása és a
Remete kápolna kerítésének
kiépítése

300.000
Ft

Dr. Bálint Józsefné, a
Szekszárdi Baptista
Gyülekezet vezetője

Baptista imaház nyílászárócseréje

1.400.000
Ft

Szekszárd és
Környéke Társult
Evangélikus
Egyházközség

Parókia- és templom-felújítási
munkák

500.000
Ft

Magyarországi Zsidó
Hitközségek
Szövetsége
(Szekszárdi Zsidó
Hitközsége)

Izraelita temető körbekerítése

1.000.000
Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Családi, gyermek- és ifjúsági,
valamint gyülekezeti táborok és
programok megvalósítása
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400.000
Ft

Szekszárdi
Református
Egyházközség

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

300.000
Ft

Szekszárd és
Környéke Társult
Evangélikus
Egyházközség

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

150.000
Ft

Magyarországi
Metodista
Egyház/Szekszárd
Körzet

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

150.000
Ft

Dr. Bálint Józsefné, a
Szekszárdi Baptista
Gyülekezet vezetője

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

Határidő:
2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okiratok elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására;
Határidő:
2019. május 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.

felhívja a polgármestert a támogatói okiratok aláírására.

Határidő:
2019. május 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
111/2019.(IV. 25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító
okirata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okirata módosításáról szóló 389/2018. (XII.14.)
határozatát visszavonja;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű
alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.

felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
13. Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
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, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
112/2019.(IV. 25.) határozata
a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a jegyzőt a módosító okiratnak, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt okiratnak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
14. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztést nem tárgyalták bizottságok. Aljegyző kisasszony
nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
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
113/2019.(IV. 25.) határozata
a bírósági ülnökök megválasztásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 215. §-ában biztosított jogkörében eljárva
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a Szekszárdi Törvényszékre a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti
ülnökként
1.

Karácsonyiné Nagy Julianna Veronika

a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
1.
2.

Pintér Ágnes
Horváth János

a Szekszárdi Járásbíróságra a Be. 680. § (5) bekezdése szerinti
ülnökként
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gasznerné Joó Eszter
Gombás Ákosné
Horváth Mária
Hosnyánszki Ferencné
Kern László
Kiszlerné Talabos Magdolna
Ligeti Ferencné
Matókné Misóczki Mária
Molnár Gréta Klára
Szabó Alíz Magdolna
Tolácziné Varga Zsuzsanna
dr.Vittayné Kovács Ildikó

jelölteket ülnöknek megválasztja.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntést továbbítsa a
megválasztott ülnökök, valamint a fentiekben megnevezett
bíróságok részére.
Határidő: 2019. május 5.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert,
megbízólevelet a megválasztott ülnököknek adja át.

hogy

a

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
15. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti
ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
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(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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
114/2019.(IV. 25.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u.1.
szám alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a Szekszárdi Járási Hivatal által használt Szekszárd,
Bezerédj u. 1. szám alatti helyiségek üzemeltetéséről szóló
üzemeltetési megállapodás egyes rendelkezéseinek közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.)
felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti
megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.)
felkéri a jegyzőt a megállapodás megkötéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Ferencz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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16. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal a gyermekétkeztetéssel és a nyári
tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására kötött
együttműködési megállapodás módosítására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné 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 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
115/2019.(IV. 25.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal a gyermekétkeztetéssel és
a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel
kapcsolatos feladatok ellátására kötött együttműködési
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött – a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – együttműködési
megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

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

az

együttműködési

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

17. Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi
adatairól
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Schmidt Krisztián osztályvezető, Bebics János vezérigazgató
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Ács Rezső polgármester: Aljegyző kisasszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság tárgyalásra javasolja a határozati javaslatot
azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a helyi menetrend
ésszerűsítésének vizsgálatára vonatkozó eljárás felgyorsítására. A bizottság javasolja továbbá
a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közötti egyeztetések folytatását.
Ács Rezső polgármester: Nem javasolja az elhangzott módosító javaslatot beemelni a
határozati javaslatba, tekintettel arra, hogy már tartalmazza a határozati javaslat a szükséges
tárgyalások folytatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
116/2019.(IV. 25.) határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2018. évi
teljesítményi adatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat
ellátó Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében
foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi
közlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert, hogy a bemutatott veszteség
megtérítésével kapcsolatosan folytasson le egyeztetéseket a
közszolgáltatóval.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: A projekt költségvetését nettó huszonöt millió forinttal könnyítették
meg, tekintettel arra, hogy a plusz férőhelyekre le tudták hívni a támogatási összegeket. Kéri
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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
117/2019.(IV. 25.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja
a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde” című pályázat
keretében a konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítását.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
dr. Haag Éva alpolgármester

2.
felhívja alpolgármester asszonyt a konzorciumi
együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
2019. április 26.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző, dr. Haag Éva
alpolgármester

19. Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(118.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Ács Rezső polgármester: A fürdő kialakításával megszüntetésre került a sportcsarnok mellett
lévő extrém pálya. A fiatalok részére igény van a pálya visszaépítésére. Nem az idei, hanem a
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következő évek költségvetésének kell a tizenhét millió forintos önerőt biztosítani. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Pap Máté képviselő: Mi a tervezett helyszín?
Ács Rezső polgármester: A fiatalokkal együtt szeretnék megtalálni az ideális helyszínt.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Murvai Árpád képviselő: Örömteli, hogy a fiatalok véleményét meghallgatja a város. Javasolja
a pályázati anyag és a fiatalok elképzelésének összehangolását, azt, hogy milyen technikai,
védőeszközökre lenne szükségük a pálya kialakításához.
Ács Rezső polgármester: Valóban azok tudják meghatározni az eszközöket, akik ismerik és
használják azokat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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
118/2019.(IV. 25.) határozata
az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó
pályázat benyújtását;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
kötelezettséget vállal arra, hogy önerőként az összköltség
50%-át, azaz 17.790.207,- Ft-ot biztosítja Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének terhére;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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3.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés
módosítására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri Kerekes László
ügyvezető igazgatót, hogy fáradjon ki és válaszoljon az esetleges kérdésekre. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Milyen szempontok alapján került a sándorfalvi kútfúró cég birtokába
a beruházás?
Ács Rezső polgármester: A kivitelezés nyertesét a közbeszerzési eljárás eredményeként
hirdették ki. Képviselő úr is meg tudja nézni a nyilvános eljárás feltételeit.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor utánanézett, kik vesznek részt az épület tervezésében, teljesen
elképedt. Mindenféle referencia nélküli cégek csinálták Dunakeszitől Budapesten át Győrig.
Az előterjesztésben szerepel, hogy talajmechanikai problémák és eltakart vezetékek adódtak,
melyeket egy ekkora beruházásnál vétek elkövetni. Azt gondolja, hogy ez vagy a tervezőnek a
felelőssége, vagy a kivitelező nem mérte fel, hogy mire vállalkozik. Egy kútfúró cég nem
rendelkezik olyan tudással, hogy a beruházást biztonsággal és hatékonysággal meg tudja
valósítani. Elolvasta az építési naplót. Aki valaha látott vákuumkutas talajvízsüllyesztést, mely
mellett ezt kell csinálni, hogy nagyon drága technológia és gyorsan be kell fejezni- el kell
kerülni azt a lehetőséget, hogy talajvízben kelljen dolgozni. Amelyik épület technológiája
talajvízbe kerül, az állandó hibaforrást jelent. A szigeteléseknek van egy átfutása. Nem érti,
hogy került ez a munka a kivitelezőhöz és miért nem átalány áron és fővállalkozásban végzi
ezt valaki.
Ács Rezső polgármester: A közbeszerzési eljárás során beadott referenciákat le lehet
ellenőrizni, a kútfúró cég még üzemeltet is fürdőt a megyében. Minden szakmai kompetencia
rendelkezésre állt, mely a jó teljesítményt biztosítja.
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Rácz Zoltán képviselő: Megnézte a cég honlapját, nyolcvan fővel bír a vállalkozás. Ez nem
kevés, de emellett üzemeltet pl. a Tamási uszodát is. Tehát nincs annyi embere. Amikor
hónapokon keresztül hét fő létszámmal dolgozik egy ilyen technológiával, az nagyon kevés.
Kétszer kiment megnézni az építkezést és azon gondolkodott, hogy kinek a zsebére megy ez,
mert piszok sokba kerül. Erre sokkal korábban fel kellett volna hívni a kivitelező figyelmét.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
119/2019. (IV.25.) határozata
az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött
vállalkozási szerződés módosítását a határozat mellékletét
képező tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

21.

2019. április 30.
Ács Rezső polgármester

Javaslat alapítványi támogatásra
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság 70.000,-Ft-ot javasol a Három
Királyfi, Három Királylány Alapítványnak saját keretösszegéből, melyhez a közgyűlés
hozzájárulását kéri.
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, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
120/2019. (IV.25.) határozata
a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2019. évi Tartalék
Kerete terhére 70.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Három
Királyfi, Három Királylány Alapítvány részére;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

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

2019. május 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Murvai Árpád képviselő kimegy az ülésteremből, jelen van 10 fő, a közgyűlés határozatképes.
22.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2019. I. negyedév)
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens, Dési Ildikó közbeszerzési referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A bizottságok
megtárgyalták a saját határozataikat.
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
121/2019. (IV.25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2019. január 1. – 2019. március
31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
23.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. 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
122/2019. (IV.25.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 355/2018. (IX.29.), a 27/2019. (I.31.), a
49/2019. (II.28.), az 57/2019. (II.28.) 72-75/2019. (III.28.), a
77/2019. (III.28.), a 79-80/2019. (III.28.), a 82-83/2019. (III.28.),
a 86/2019. (III.28.), a 88-91/2019. (III.28.), a 93/2019. (III.28.), a
97/2019. (III.29.), a 100-103/2019. számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:

34
kgy20190425jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
123/2019. (IV.25.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 kódszámú, „Szabadidős és
kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli város
részen” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 kódszámú,
„Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések
Szekszárd déli város részen” című, önerő igény nélküli pályázat
benyújtását;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára,
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a III. 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
124/2019. (IV.25.) határozata
a TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 kódszámú, „Közösségi tér
kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-079-1.2 kódszámú,
„Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén” című, önerő
igény nélküli pályázat benyújtását;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára,
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
Murvai Árpád képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
24. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: A két intézményvezetői pályázat esetében a Tankerület a
döntéshozó. A pályázók hozzájárultak, hogy nyilvános ülés keretében tárgyalják az
előterjesztéseket. Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Elmondja, hogy mindkét pályázó részt vett a
bizottsági ülésen, a bizottság meghallgatta őket és a közgyűlés támogatását kérik mindkét
esetben.
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
125/2019. (IV.25.) határozata
a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, valamint a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola intézményvezetői
pályázatairól
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.
a határozat 1. számú mellékletében megfogalmazott
tartalommal nyilvánítja ki véleményét a Szekszárdi Baka István
Általános Iskola intézményvezetői megbízására benyújtott
pályázatról, illetve a pályázó lehetséges megbízásáról;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

2.
a határozat 2. számú mellékletében megfogalmazott
tartalommal nyilvánítja ki véleményét a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola intézményvezetői megbízására
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benyújtott pályázatról,
megbízásáról;
Határidő:
Felelős:

illetve

a

pályázó

lehetséges

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot és mellékleteit
küldje meg a Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

2019. április 29.
dr. Molnár Kata jegyző

25. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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
126/2019. (IV.25.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
1/ hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő
biztosításához, melynek összege 980.991,- Ft, melyet Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetése
terhére biztosít;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester
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2/ jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének
módosítását;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

3/ felhívja a polgármestert a szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

4/ felhívja a polgármestert, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a
forrásátcsoportosításnak az önerő csökkentése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
26. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az útfelújítás
témában

Rácz Zoltán képviselő: Némi vitájuk volt polgármester úrral az útépítésekkel kapcsolatban.
Próbálják a 7.3 milliárd forintos tételt keverni, de nem jönnek ki jól belőle. Utánanézett, hogy
mennyibe kerül az útépítés. 3500 Ft-ból öt centiméter aszfaltot raknak le, felmarják 1200 Ftért, hat méter szélességben számolják. Tízezer forinttal számolva ez 122 km út teljes
felújítására lenne elég. Ezzel szemben tavaly 3.3 millióból készült két kilométer belterületi
útfelújítás és hat kilométer külterületi útfelújítás. Matematikailag igen rossz arány. Ez a
túlárazás a városnak nagyon megterhelő. Kéri a polgármestert, gondolja át, hogy a jövőben is
ezt akarja-e folytatni a négy milliárd forint rendelkezésre álló pénzzel. A felsővárosi
úthálózatok katasztrofális állapotúak. Nem érti, hogy ennyi pénzből miért nem lehet a
városban normális úthálózatot csinálni.
Ács Rezső polgármester: Azt nyilatkozta képviselő úr egy sajtótájékoztató keretein belül- ha
jól értette a sajtó által leírtakat- hogy 2018-ban 3.3 milliárdot költött a város útfelújításra. Nem
tudja, honnan van ez a szám. Néhány tényt hadd mondjon el: 2018-ban a város egy fillért nem
nyert útfelújításra, mindent a saját költségvetésből csináltak meg. Egy belügyminisztériumi
pályázatot írtak ki útfelújításra, amire megyei jogú város nem pályázhatott. 2017-ben a
Modern Városok program keretében a Mérey Mihály Infrastruktúra Fejlesztési Programot
felhasználva építettek utakat és a Parászta patak mederrendezése is megvalósult. A Sárköz és
a Csengey Dénes utca útfelújítása történt meg, a Parászta patak mederrendezése, a Bartina
utca felújítása és a Bor utca teljes infrastruktúrával történő ellátása és az útfelület kialakítása
történt meg. Szintén ebből a programból tizenkét kilométer betonvápás vízelvezetőt építettek
ki. Ezzel sok szekszárdi család mindennapjait tették jobbá, a szekszárdiaknak fontos az is, hogy
a szőlők között milyen út visz, emiatt folyamatos kritika is érte őket, hol jogosan, hol nem. Ha
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vitatkoznak, akkor a tényekről vitatkozzanak. A közgyűlés múltkor döntött gazdaságfejlesztési
célokat szem előtt tartva a jövőbeni fejlesztésekről. A jövőben a Keselyűsi út teljes felújítása,
a Mátyás király utca megnyitása, a körforgalom a Tesco áruháznál és a majdani elkerülő út
kezdeti szakasza várható. Nem ugyanarról beszélnek. Kéri képviselő urat, hogy jobban nézzen
utána az állításainak. Nem műszaki szakember, de az útfelújítás, az útépítés és az útmarás nem
tudja, hogy összemosható fogalmak-e. Az építőiparban az árak is egyébként hónapról hónapra
változnak és kivitelezőt is nehezen találnak. Ez meddő vita köztük. Kéri, hogy a képviselő
fogadja el a választ.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ. Polgármester úr ezt eljátszotta a
Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatban is. Nagy fórum előtt elmondta, hogy nem
annyiba került, mint amit ő állított. A végén elküldte polgármester úr a valós adatokat, mely
több, mint amit ő mondott. A 3.3 milliárd forint benne volt a költségvetésben. A polgármester
el is mondta ugyanolyan nagy nyilvánosság előtt ezt az összeget.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott választ, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.


Murvai Árpád képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez útépítés témában

Murvai Árpád képviselő: Szeretne javítani a témamegjelölésen, útépítés helyett útfelújítás a
téma. Örömmel látják, hogy útfelújítás történik a városban, felmarják a kátyus szakaszokat.
Nem tudja, ki a munkálatok kivitelezője. Az a kérdése, hogy nem lehete-e a kivitelezőt rábírni,
hogy próbálja kiszámolni, hogy egy munkanapon mekkora felületet tudnak helyrehozni és
akkor nem járnának úgy, hogy pl. péntektől keddig kerülgetni kelljen a kivágott útfelületeket,
mellyel közlekedési nehézségekbe ütköznek?
Ács Rezső polgármester: Kéri Märcz László igazgatóságvezető úr segítségét a válaszadásban.
Annyit szeretne hozzátenni, hogy a szekszárdi KÉSZ Kft-vel van keretszerződésük, ők a munkák
kivitelezői.
Märcz László igazgatóságvezető: A kivitelező általában ki is számolja a helyrehozandó
útfelületet, azonban az időjárást nem tudja előre. Ha jön az eső, nem lehet aszfaltozni.
Húsvétra direkt kérték, hogy ne legyen nyitott kátyú, ezt meg is oldotta a kivitelező. Azt tudni
kell, hogy a közelben nincs aszfaltkeverő, Pécsről hozzák az aszfaltot. Az időjárás pedig közbe
tud szólni.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 40
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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