Szám: I/F/45-5/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. május 29-én
(szerdán) 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, Gombás Viktória, dr. Máté István, Szabó Balázs, Rácz
Zoltán képviselő.
Összesen: 10 fő
Ülés közben érkezett:

Murvai Árpád képviselő.

Távol maradt:

Kővári László,
Zaják Rita,
Kerekes László,
Pap Máté képviselő.

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

Häfner Adél pályázó,
Kerekes László ügyvezető igazgató,
Tolácziné Varga Zsuzsa intézményvezető,
Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
Rottenbacher Ádám igazgató.
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Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként visszavonja a 136. számú, „ A Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele” című
előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja felvenni a tegnapi napon kiküldött, a 159. számú, „Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet eltérő
szöveggel történő hatálybalépéséről (tervezet)” szóló előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a nyilvános ülés
napirendjéhez hozzászólásuk?
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úrnak szeretne feltenni öt kérdést, az írásban kiküldött
hat darab kérdése mellé.
1. Hova tervezi a TEK páncélost elhelyezni a városban?
2. Van-e gazdája a városnak?
3. Nem tartja-e túlzásnak a tizenkét kilométer útépítést a városnak?
4. Mi a menete az utcák átnevezésének?
5. Jutalmazzuk a hibákat?
Gyurkovics János képviselő: Jegyző Asszonynak szeretne kérdést feltenni „Hogyan tovább?”
címmel.
A polgármester szavazásra teszi fel a 159. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjét az elfogadott kiegészítéssel
együtt, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi
ellátásáról
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős meghívottak: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Tolácziné Varga
Zsuzsanna H.K. vezető, Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető, Horváth Erika
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intézményvezető, Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
2. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
3. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Rottenbacher Ádám intézményvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
4. Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Illyés Krisztina
költségvetési ügyintéző
5. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
7. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr
8. Beszámoló a 2018. évi adóbevételek teljesüléséről
(121. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. sz. előterjesztő)
Előterjesztő és előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, szervezeti egységek
vezetői
10. A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat
elbírálása
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó
11. Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(154.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
12. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Horváth-Mayer Ágnes pályázati referens
13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárulás
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
14. Javaslat a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
15. Javaslat a 7. számú fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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16. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
2018. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi
programtervének elfogadására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
17. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi tapasztalatairól
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
18. Javaslat alapítványi támogatásra
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő oktatási referens
19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV.29.) önkormányzati
rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről (tervezet)
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
21. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásban benyújtott kérdései Ács Rezső polgármesterhez
zárt ülés
22. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
23. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
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24. Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlanok eladásának
jóváhagyására
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy első napirendi pontként tárgyalják a 138. számú
előterjesztést, tekintettel a meghívott pályázóra.
1. A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt
pályázat elbírálása
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Humán Bizottság
véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a pályázó anyagát.
Kérdéseiket feltették és támogatják a pályázatot.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Häfner Adél pályázót, hogy fáradjon ki és válaszoljon az
esetleges kérdésekre.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nagyon tartalmas pályázatot ismertek meg.
Häfner Adél munkáját régóta ismerik és kísérik figyelemmel. Szeretne gratulálni a pályázathoz
és sikeres éveket kíván a pozitív döntés esetén.
Ács Rezső polgármester: Jó szakmai kapcsolat folytatódik évek óta az önkormányzat és az
intézmény között. Az óvodát úgy kezelik, mint a saját intézményrendszerük részét, hiszen
szekszárdi gyerekek és dolgozók járnak oda. Ő is gratulál a pályázathoz. A Humán Bizottság
javaslata alapján teszi fel a határozati javaslatot szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
156/2019. (V.29.) határozata
a Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető)
megbízásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. június 2-án
létrejött, VI. 189-2/2015. számú köznevelési szerződés 4.5.
pontjában kapott felhatalmazás alapján egyetértését adja
ahhoz, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Wunderland Óvoda magasabb vezetői
(intézményvezető) feladatának ellátásával 2019. augusztus 1.
napjától 2024. július 31. napjáig
Häfner Adélt bízza meg.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018.
évi ellátásáról
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős meghívottak: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Tolácziné Varga
Zsuzsanna H.K. vezető, Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető, Horváth Erika
intézményvezető, Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Először megköszönik az előterjesztés készítőinek a percíz
munkát. A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Ő is megköszöni a tartalmas beszámoló elkészítését és a meghívottak
munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
157/2019. (V.29.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2018. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
az
önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja;
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elfogadott
beszámolót küldje meg az illetékes gyámhivatalnak.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a meghívottól, hogy kívánja-e írásban kiegészíteni az
előterjesztést. Megállapítja, hogy nem. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Tartalmas és korrekt a beszámoló. Hiányolta a problémás területek
kifejtését, a szükséges beruházási igényt, melyet az alapellátás igényelne. Például hány
bérlakásra lenne szükséges, vagy hajléktalan ellátás bővítésére? A visszajelzések alapján nem
rózsás a helyzet, kérdése, hogy ezeket az igényeket miért nem fogalmazza meg jobban a
beszámoló?
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető: A beszámolóban elsősorban a statisztikai
adataikat alapul véve emelik ki a problémákat, hogy ez hiteles beszámoló legyen. Nem teljesen
kompetensek javaslatot tenni a bérlakásrendszer megújítására vonatkozóan, hiszen náluk torz
tükör jelenik meg, hiszen halmozottan problémás emberekkel foglalkoznak. Nem tudják egyegy problémára leválasztani a helyzetüket, ezeknek csak egy része a lakásprobléma. A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülése óta megnézett néhány statisztikát, nálunk a családok
átmeneti otthona ellátás az, ahol a gyermek révén tudnak lakhatási problémával rendelkező
családok bekerülni. Tavaly és tavalyelőtt négy családnak sikerült bérlakásba jutnia, az átmeneti
ellátás után. A hajléktalan ellátás tekintetében minden ellátási formával rendelkeznek, mellyel
szükséges.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Három-négy éve volt egy felújítás és bővítés a hajléktalanszállón. Egy
női szárny is nyílt, mely a megyében nem volt addig.
Rácz Zoltán képviselő: Két esettel találkozott, amikor a család szétvált és beköltöztek a
családok átmentesi otthonába. Amikor nem volt lehetőség tovább ott tartózkodni, akkor a
gyereket állami gondozásba vették. Ha az otthonnak nincs tovább gondolása és a szakemberek
nem bombázzák a városvezetést, hogy hány bérlakásra lenne az embereknek szüksége, akkor
senkinek nem fog eszébe jutni. Arra kéri az intézményvezetőt, hogy térjenek vissza ötlettel,
hogy mi lenne megoldás a problémára.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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
158/2019. (V.29.) határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulásról szóló 2017. december 21-én kelt egységes szerkezetű
társulási megállapodás VIII. fejezet 5. pontja alapján a Társulás
2018. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja;
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a beszámolónak a
Társulásban érintett tagönkormányzatok részére történő
megküldése iránt.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Rottenbacher Ádám intézményvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
Rottenbacher Ádám igazgató: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságon is elhangzott, hogy az
összes dolgozó nevében köszöni az elismerést. Köszöni továbbá, hogy az önkormányzat három
éve biztosítja a dolgozóknak a bérkiegészítést, a szociális ágazat állapota áldatlan a
szakdolgozók foglalkoztatása tekintetében is. Ez sokat segít. Ebben az évben Szekszárdon
rendezik meg a fogyatékkal élők országos kultúrfesztiválját, melyhez köszöni az önkormányzati
hozzájárulást. Szeretné meghívni a közgyűlést erre a rendezvényre, melyet július első hetében
rendeznek meg a Babits Mihály Kulturális Központban.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Statisztikai adattal alátámasztott, hogy a Tolna megyei egészségügyi
dolgozók átlagbére nem éri el a száznegyvenötezer forintot. Igazgató úr is beszélt arról
bizottsági ülésen, hogy milyen nehéz embert találni. Mennyi a szociális dolgozók átlagbére?
Rottenbacher Ádám igazgató: Az említett száznegyvenötezer forint bruttó vagy nettó bér?
Rácz Zoltán képviselő: Ma Magyarországon a garantált bérminimum százkilencvenötezer
forint, mely minden szakdolgozót megillet. Ehhez hozzájön a szakdolgozók ágy melletti
pótlékja- mely huszonnégyezer forint, a szociális ágazati pótlék, mely átlagban húszharmincezer forintot jelent, kiegészítésként biztosítják munkáltatói döntés alapján a huszonöt
- harmincezer forintot. Ezen kívül éjszakai pótlék is van azoknak, akik olyan műszakban
dolgoznak. Az ágazatokat összehasonlítva ez az összeg a legalacsonyabb.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Annak is utánajárt, hogy túl azon, amit elmondott igazgató úr,
katasztrofális, az utóbbi nyolc, kilenc évben nem volt fejlesztés az idősellátásban, mert állami
pénzek nem jutottak rá. Durván száz várakozó van minden helyre, tudja, mert kétszer is
próbálkozott, illetve kollégái is ezt erősítették meg. Átalakult az idősellátás. Durván ötezer
szekszárdi fiatal dolgozik külföldön. Az idős szüleik itt maradtak, más igények keletkeztek, mint
húsz éve. A városnak sokkal nagyobb energiát kellene befektetni az idősellátás bővítésébe.
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Tudna-e olyan felmérést készíteni az igazgató úr, ami a jelenlegi férőhelyeket összehasonlítja
egy optimális férőhelyellátással? Tudja, hogy ez álom, de foglalkozni kell vele.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Vannak országos statisztikák, melyek mutatják, hogy országosan
négyszeres, ötszörösek a statisztikák, a rendelkezésre álló férőhelyek és a várakozók között.
Véleménye szerint Szekszárdon jobb a helyzet. Nem biztos, hogy aki sorban áll, az így érzi, de
kb. ötszáz férőhely van Szekszárdon és környékén. Szeretné kérni képviselő urat, hogy jelölje
meg az információ forrását, mely szerint külföldön dolgozik ötezer szekszárdi.
Rottenbacher Ádám igazgató: Polgármester úr elmondta a lényeget, az országos átlagon felül
vannak, kb. nyolcan-kilencven várakozó van, a Szekszárdon működő százötvenöt, a Palánkon
lévő százötven férőhelyre. Hogy mire lenne szükség? Nyilván a várakozó lista is egy
iránymutatás, de el kell mondani, hogy európai uniós pénzforrás idősek otthona bővítésére
nem áll rendelkezésre. Amennyiben a források megteremtődnek, el kell gondolkodni, hogy az
önkormányzatok maguk vagy más partnerek bevonásával gondolkodjanak férőhelylétesítésben, kicsit magasabb színvonalon azoknak a szekszárdi időseknek, akik ezt meg tudják
fizetni.
Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: Az adatot egy ezer fős közvéleménykutatásban
nézték, alig van Szekszárdon háztartás, ahol nem dolgozik családtag külföldön. Ők is készítenek
minden hónapban közvéleménykutatást, feltehetnék ezt a kérdést, mert nekik van rá pénzük,
neki nincs. Elismeri, hogy jobb Szekszárdon a helyzet, mint máshol, de még mindig nem
megfelelő. Előhozza a Gemenc Szálló átalakítását, de abbahagyja, mert tudja, hogy elvennék
a szót tőle.
Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ szabja meg számukra a kereteket. A Gemenc Szállóról
múltkor már beszéltek. Kéri, hogy továbbra is kulturáltan viselkedjenek és ne kiabáljanak be a
közgyűlésen a képviselők.
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, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
159/2019. (V.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulásról szóló 2018. december 20-án kelt
egységes szerkezetű társulási megállapodás VIII. fejezet 4.1
pontja alapján a Társulás 2018. évi tevékenységéről és a társulási
cél megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja;
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a beszámolónak a
Társulásban érintett tagönkormányzatok részére történő
megküldése iránt.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

5. Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens, Illyés Krisztina
költségvetési ügyintéző
Meghívott: Horváth Erika óvodavezető
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Horváth Erika óvodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni
az előterjesztést?
Horváth Erika intézményvezető: Három településen történt fejlesztés négy mini bölcsőde
létesítésével, mely 37 férőhelyet jelent a térségben, Szekszárd bölcsődei ellátását jelentősen
fejleszti.
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, továbbá a társulási tanács is elfogadta a beszámolót.
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.
Murvai Árpád képviselő: A szedresi és medinai fejlesztésekre milyen reagálások érkeztek?
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Horváth Erika intézményvezető: TOP-os pályázatokból valósultak meg a fejlesztések,
óvodafejlesztésekhez kapcsolódóan. Nagy szükség volt a kistelepüléseknek ezekre a
fejlesztésekre. Nagy elismerést kaptak a települések vezetői a fejlesztések kapcsán, illetve ők
is, hiszen a bölcsődei férőhelyek biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Szedresben és
Medinán voltak családi napközik előzőleg, de ezek 2017-ben megszűntek. Ilyen ellátásra pedig
nagy szükség volt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
160/2019. (V.29.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018.
évi tevékenységéről és
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló
2018. május 10-én kelt társulási megállapodás VI. fejezet 2.1.
pontja alapján a társulás 2018. évi tevékenységéről és a társulási
cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

6. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
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 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
161/2019. (V.29.) határozata
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a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető,
Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a költségvetés szöveges részében
nagyon alapos ismertető készült arról, hogyan állnak a pályázatokkal, projektekkel. Ha jól
emlékeznek a képviselők, 2018-ban 13 milliárdos főösszeggel kezdte az önkormányzat a
költségvetést, a zárszámadás készítésének időpontjában ez 16 milliárdra nőtt meg. 4 milliárd
forintos pénzmaradvánnyal zárták az évet, mely annak köszönhető, hogy például a levéltár és
tudásközpont forrásai már rendelkezésre állnak. A Modern Városok Programban haladnak
lépésről lépésre a beruházásokkal, a 2018. évben az uszoda kivitelezésének az elkezdése
történt. A város fenntartási, üzemeltetési költségeire nagyjából 7 milliárd forintra van
szüksége, ez előző évben is így volt. Stabilan működő városüzemeltetésről beszélnek. Az
intézményeiket is folyamatosan fejlesztik, a TOP-forrásoknak, egyéb forrásoknak
köszönhetően. Mindig addig nyújtóznak, amíg a takarójuk ér, hitelük nem volt év végére 2018ban sem. Sikeres volt a tavalyi esztendő összefoglalásul.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi könyvvizsgáló urat, kívánja-e kiegészíteni írásban
kiküldött véleményét a rendelettervezetről?
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Szeretné felhívni néhány szempontra, melyet szakmai
szempontból fontosnak gondol. 2006-ot követően írta le először, hogy a nagy vagyonnal, nagy
költségvetéssel rendelkező városok kiemelt szerephez fognak jutni térségük gazdaságában. Az
elmúlt évek elfogadott költségvetései igazolták ezt a véleményt. Szekszárdnak is erősödött a
térségben betöltött helyzete és a vagyoni helyzete is. A zárszámadási rendelet-tervezet
mélységében és szerkezetében összefoglalja az elmúlt évet szabályszerűen és nagy
részletezettséggel. Az önkormányzati tulajdonban lévő cégek jelentős szerepet töltenek be a
közszolgáltatások ellátásában, de az önkormányzat vagyoni kimutatásában csak azok a tételek
szerepelnek, melyeket az önkormányzat annak idején jegyzett tőkeként befektetett. Az
önkormányzati beszámoló nem ismeri azt a konszolidációs eljárást, melyet a vállalkozások
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alkalmaznak, ún. tőkekonszolidációt. Az önkormányzati vagyon egy könyv szerinti vagyon,
nem piaci értékű vagyon, nem is javasolja, hogy bárki a piaci értékelés módszerével éljen. Az
önkormányzati cégháló vagyona nem szerepel teljes körűen ebben a kimutatásban. A
valóságban a közvetett vagyona az önkormányzatnak az itt kimutatottnál magasabb,
tulajdonképpen az önkormányzati cégek eszközoldalán lévő értéket hozzá lehetne adni az
önkormányzati vagyonhoz. Elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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.
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: A Gazdasági Igazgatóság munkája becsülendő. Más téma, hogy a
városnak -bármilyen téma felmerül- kiderül, hogy nincs semmire pénze. Sok beruházás készül
és ez növeli az önkormányzat vagyontárgyait, viszont további felelősséget és kiadásokat von
maga után. Mekkora tartaléka van az önkormányzatnak? Az uszoda, könyvtár, rekreációs
központ stb. nem borítja-e az egyébként működő rendszert?
Ács Rezső polgármester: Pontosítást kér, hogy mire nincs pénze a városnak.
Rácz Zoltán képviselő: Képviselőtársa például bement az önkormányzathoz, hogy tönkrement
a számítógépe, közölték, hogy nincs tartalék számítógép. Kéri például a városüzemeltetést,
hogy egy útszakaszt csináljanak meg, nincs rá pénz vagy nem akarják elvégezni a feladatot.
Ács Rezső polgármester: Az útfelújítások ütemezés alapján haladnak, a költségvetés
elfogadásának megfelelően. Az idei évben a kátyúzás a városban például előre nem látott
költségeket okozott a városnak. Tíz fogadóórát tartott a körzetekben, ahova körülbelül
háromszázan jöttek el, természetesen a járda-, és útfelújítás mindenhol központi témát jelent.
A világ minden pénzét el lehetne költeni a járdákra, utakra természetesen. Az, hogy nincs az
önkormányzatnak semmire pénze, nem igaz. Az, hogy miért nem kapott valaki cserelaptopot,
megkérdezik, nyilván nem azon múlik a költségvetés alakulása. Az épületek energiaellátásánál
próbálnak az újkori körülményeknek megfelelni. Például a levéltárat és könyvtárat
megpróbálják összeköltöztetni, melyhez jelenleg négy épületet kell fenntartani. Nem
többletkiadás lesz, hanem kedvezőbb feltételeket teremtenek.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Ács Rezső polgármester: Könyvvizsgáló úr kiegészítéséhez szeretne hozzáfűzni néhány
gondolatot: 2006-ben 35-36 milliárd forintos vagyonnal vették át a várost, a cégek vagyona
nélkül most ez a szám 59 milliárd forint. Ezek tények. A fejlesztéseket itt hagyják a
szekszárdiaknak. Csak a tárgyi eszközök állománya 49.5 milliárd forint. Ezek impozáns számok
és mutatják a szisztematikus munkát. Ő is köszöni a polgármesteri hivatal munkáját.
Rácz Zoltán képviselő: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a vagyonnövekedés európai uniós
forrásból történt.
Ács Rezső polgármester: A Modern Városok Program tiszta nemzeti forrás, ez is tény.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi
költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr
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.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen nem teljesen értették a belső
ellenőrzés és folyamatellenőrzés jelentését, de tisztázták a fogalmakat.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Megszavazta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Közgyűlés is, hogy
vizsgálni fogják a Polgármesteri Hivatal épületének beruházását. Miért nem történt ez meg?
dr. Molnár Kata jegyző: Valóban érkezett egy ilyen javaslat képviselő úr részéről, de a
közgyűlés nem szavazta és nem is szavazhatja meg azt, hiszen a belső ellenőrzési vezető tesz
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javaslatot a belső ellenőrzési terv tárgyára. Amire képviselő úr gondol, az egy pályázat
keretében megvalósuló beruházás volt, a belső ellenőrzés pedig a pénzügyi elszámolást tudja
ellenőrizni, hogy az megfelelően alátámasztott volt-e. Miután a támogató ezt nagyon
szigorúan ellenőrizte, még helyszíni ellenőrzésre is sor került- jegyzőkönyve több tíz oldalas
lett- és rendben találtak mindent, nem merül fel ezzel kapcsolatban újabb szükséglet.
Rácz Zoltán képviselő: Nem tartozik a belső ellenőrzés hatáskörébe, hogy polgármester úr
milyen alapon engedett el 66 millió forint kötbért a kivitelezőnek?
Ács Rezső polgármester: Nem engedett el semmit, közgyűlési döntésről van szó, mindenről a
közgyűlés döntött. Képviselő úr ezt a színjátékot már eljátszotta.
dr. Molnár Kata jegyző: A közgyűlés a kivitelezési szerződés módosításáról döntött. A belső
ellenőrnek a közgyűlés döntésének felülvizsgálatára nincsen hatásköre, ebben az esetben csak
azt vizsgálhatná, hogy a polgármesteri hivatal a döntést megfelelően hajtotta-e végre.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Valóban a szerződésmódosításról a közgyűlés döntött, polgármester úr
előterjesztésében. Amit a polgármester előterjeszt, azt a fideszes többség megszavazza. Az
európai uniós elvárás a beruházással kapcsolatban az volt, hogy húsz éven belül megtérüljön.
A tervező a házat 250 millió forintos költségvetéssel megszavazta. Lett belőle 650 millió. Ha az
unió vizsgálja és azt mondja, hogy ki kell fizetni a városnak a különbözetet zsebből, akkor mi
lesz? Nem ért egyet ezzel a megközelítéssel, de lehet, hogy ő téved.
Ács Rezső polgármester: Nem figyelt képviselő úr a jegyző asszony által elmondottakra. A
projekt lezárását követően szigorú ellenőrzésen esett keresztül a pályázat. Képviselő úr
százmilliókkal dobálózik a városháza bővítése kapcsán. Többször elmondta már, hogy ez egy
összevont pályázat volt, a Kadarka utcai óvodának az energetikai korszerűsítése is
beletartozott. A projektet az uniós jogszabályok alapján leellenőrizték és rendben találták. Ha
bármit tapasztal a képviselő, megvannak a jogorvoslati lehetőségek, melyekkel élni lehet.
Rácz Zoltán képviselő: Ennyire ne nézze hülyének polgármester úr. Közérdekű adatigénylés
során megkapta az adatokat, ő írta alá a levelet.
Ács Rezső polgármester: A belső felújítás egy teljesen független dolog volt, vegye elő a levelet,
olvassa el, adja össze a számokat és utána vitatkozzanak róla.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
162/2019. (V.29.) határozata
17
kgy20190529jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben
lezajlott ellenőrzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra, a 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről
szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

9. Beszámoló a 2018. évi adóbevételek teljesüléséről
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés alapos és áttekintést ad az adóbevételek
teljesüléséről. A város gazdasági szereplői jó évet tudhatnak maguk mögött. Ugyanez
elmondható a 2018-as évre is, mert 5%-kal nőtt az iparűzési adóbevétel. Ez bíztató abból a
szempontból is, hogy a vállalkozások akkor itt maradnak és itt fejtik ki tevékenységüket. Ennek
köszönhetően az iparűzési adóbevétellel jól lehet számolni. A másik az építményadó bevétel,
mely ugyancsak nőtt az előző évben, az adótárgyak száma és a négyzetméter tekintetében. A
helyi adóbevétel az, amit a város szabadon költhet el a saját költségvetéséből. Például ebből
a pénzből tud a város széles körű szociális hálót kiépíteni és tudja biztosítani a fennmaradását
is. Köszöni az adóhatóság munkáját. Jó az adóbehajtási hatékonyság is. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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.
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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
163/2019. (V.29.) határozata
a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g)
pontja alapján a jegyző által előterjesztett, 2018. évi
adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. sz. előterjesztő)
Előterjesztő és előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, szervezeti egységek
vezetői
dr. Molnár Kata jegyző: Elnézést kér, hogy választás-igazgatási feladatok miatt nem tudott
részt venni két bizottsági ülésen a beszámoló tárgyalásakor. Ezen is látszik a hivatal
munkájának sokszínűsége, a nagy terjedelmű anyag összeállítását és időben történő
kiküldését nem befolyásolta a választási előkészítő munka. A Polgármesteri Hivatalnak
egyfajta döntés-előkészítő, végrehajtó tevékenysége van, másrészt államigazgatási és
önkormányzati igazgatási feladatai vannak. Szeretné megköszönni a kollégái munkáját a
tekintetben, hogy tökéletességre törekedve látják el az ügyfelek ügyeit és a döntések
végrehajtását.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság tárgyalásra javasolja az
előterjesztést, tekintettel arra, hogy jegyző asszony nem tudott részt venni az ülésen és a
bizottságban azt a gyakorlatot követik, hogy ha az ülésen nem kapnak választ a felmerülő
kérdésekre, akkor a napirendi pontot csak tárgyalásra javasolják.
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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Rácz Zoltán képviselő: Milyen kérdéseket akartak feltenni a Humán Bizottság tagjai?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Egy kérdést akartak feltenni, de előre is
bocsátotta, hogy az a gyakorlatuk, hogy ha nincs ott az előterjesztő, akkor tárgyalásra
javasolják a napirendi pontot. A beszámoló részletes, ő is szeretné megköszönni a hivatal
munkáját és a jószándékú hozzáállást. Az volt a kérdésük, hogy meg lehet-e jelentetni a
Szekszárdi Vasárnapban, hogy milyen ügyben kihez tudnak fordulni az ügyfelek,
telefonszámmal együtt? Tudják, hogy a honlapon vannak információk, de az egyszerűbb
emberek nem rendelkeznek számítógéppel. Lehet, hogy a fogadó órákon sem kellene annyit
sorban állni, mert el tudnák intézni hamarabb a dolgukat.
Ács Rezső polgármester: A bizottságok gyakran egy időben üléseznek, ez is okozhatja, hogy
nincsenek mindig ott az előterjesztők.
A bizottsági elnök kérését pedig megoldják.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Meg van elégedve az önkormányzat dolgozóival, egy másik
városvezetéssel ez kiválóan működne. Volt egy gumikáros ügye, melyet jelzett a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság felé, hogy hol történt a káreset. Bevitte a
szükséges dokumentációt. 18 nap kellett ahhoz, hogy a biztosítóhoz elkerüljön a problémája.
Ezt az időt lehetne talán rövidíteni. Most már húsz napja, hogy a kátyú nemhogy eltűnne,
hanem növekszik, pedig az igazgatóságvezető úrnak írt egy levelet is. A gyors reagálást igénylő
problémákra a város miért nincs felkészülve? Jobb lenne, ha a városgazdálkodásnál ki lenne
jelölve x fő, aki ilyen promt problémákra gyorsan reagál. Köszönettel tartozik egyébként a
dolgozóknak.
Ács Rezső polgármester: Csak a pontosság miatt mondja, hogy a Polgármesteri Hivatalról van
szó, az önkormányzat az asztalnál ül. A konkrét káresetet nem ismeri, de a kátyúkárok
kivizsgálása hosszú időt vesz igénybe, mert tisztázni kell a jogalapot, hogy valós-e a kárigény.
Van egy keretszerződésük a kátyúkra és útfelújításokra vonatkozóan. Az idei esztendőben sok
volt a kátyú, és a vállalkozó, aki megnyerte a kivitelezési munkákat, kapacitási gondokkal küzd.
A hivatal azért van, hogy szolgáltasson a szekszárdiaknak, nem minden pénzkérdés, hanem
szakmai és emberi hozzáállás is, véleménye szerint jelesre vizsgázott ebből a szempontból is a
hivatal.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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
164/2019. (V.29.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 2018. évi munkájáról szóló, a jegyző
által előterjesztett beszámolót.
11. Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(154.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: 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.
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
165/2019. (V.29.) határozata
a Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2019/4. sz. – a szekszárdi 0249/34,
0249/35 és 0249/36 hrsz-ú területek beépítésre nem szánt
tervezett rekreációs (turisztikai) erdő övezetből beépítésre szánt
gazdasági területbe és szükség szerinti mértékben véderdő
területbe történő átsorolását, továbbá a biológiai aktivitás érték
egyensúlyának biztosítása érdekében a 031/154; 031/155;
031/160; 031/161; 031/162; 031/163 hrsz-ú területek tervezett
gazdasági övezetből mezőgazdasági általános övezetbe történő
átsorolását érintő - részleges módosításához kapcsolódó
környezeti értékelés szükségességének megállapítása c.
előterjesztést megtárgyalta, és mint a terv kidolgozásáért felelős
szerv - a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek
véleménye alapján, továbbá figyelembe véve azt, hogy a
tervezett módosítások nem idéznek elő olyan környezeti
változásokat, melyek az emberi egészségre vagy a környezetre
kockázatot jelentenének, és országhatáron átterjedő környezeti
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hatással a változtatások során nem kell számolni - megállapítja
és dönt arról, hogy a környezeti vizsgálat elvégzése nem
szükséges.
12. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Horváth-Mayer Ágnes pályázati referens
Ács Rezső polgármester: 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.
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
166/2019. (V.29.) határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatását célzó pályázaton való részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Szekszárd, Mérey utca felújítását célzó projekt”
címmel pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás 1. c,
pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra;
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához a szükséges önerő összegét - melynek
mértéke 46.421.835,- Ft - Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester
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3. felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására, a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, és az ezzel kapcsolatos
döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához
hozzájárulás
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
Ács Rezső polgármester: 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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Azt értelmezte a feladat-ellátási szerződésből, hogy a fűnyírás és a
terület gondozása átkerült a nonprofit kft-hez, jól érti?
dr. Molnár Kata jegyző: Nemcsak gondoki teendőkről, hanem sportszakmai üzemeltetésről is
szó van.
Murvai Árpád képviselő: Milyen sportszakmai célok valósulnak meg? Rendelkezésre állnak a
megfelelő humán és tárgyi eszközök a megvalósításhoz?
dr. Molnár Kata jegyző: Az a cél, hogy megtöltődjön élettel a Pollack-sportpálya, úgy
gondolják, hogy az erre a célra létrehozott cég keretein belül ez hatékonyabban
megvalósulhat. Több civil szervezet is jelentkezett és egyeztetések folytak a szervezetek
között. Azt gondolják, hogy hatékonyan meg tudja oldani a cég a feladatot.
Murvai Árpád képviselő: Az érdeklődők milyen célú munkát szeretnének ott végezni?
dr. Molnár Kata jegyző: A legelőrehaladottabb tárgyalások egy fogathajtó egyesülettel
zajlanak, akik elsősorban versenyrendezési céllal használnák a területet. Ők szeretnék többet
használni a területet, de nem egész évben. Azokkal szeretnének még együttműködést, akik
még használnák év közben a területet sportcélokra.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Murvai Árpád képviselő: Örömteli, hogy a lepusztult Pollack-pályát a város próbálja
hasznosítani. Az említett tevékenység látványos és népszerű is, viszont időszakokra bontható.
Kéri, hogy a szakemberek arra törekedjenek, hogy minél több élet legyen a pályán, a
nagyközönség, az iskolák számára is hozzáférhető legyen.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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
167/2019. (V.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási
szerződés módosításához való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. között 2017.
március 29-én kötött feladat-ellátási szerződés módosításához;
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

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

2019. június 12.
Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármester asszonynak,
elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
14. Javaslat a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Haag Éva alpolgármester: 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.
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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
168/2019. (V.29.) határozata
a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a KT-DINAMIC Nonprofit Kft.-vel 2014. július 8.
napján megkötött közszolgáltatási szerződés 1. számú
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
2.
felhívja a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 1.
számú módosításánáak aláírására.
Határidő: 2019. május 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Rácz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 8 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
15. Javaslat a 7. számú fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 8 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
169/2019. (V.29.) határozata
a 7. számú fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
25
kgy20190529jkv

1.
elfogadja az 7. számú fogászati körzetet működtető
SZILVOR Fogorvosi Bt-vel (képviseli: Dr. Tóthné dr. Soltész Szilvia
fogszakorvos) fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

16. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
2018. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi
programtervének elfogadására
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést,
a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán és Szabó Balázs képviselők visszatértek az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő,
a közgyűlés határozatképes.
Murvai Árpád képviselő: Milyen elvek szerint állítanak össze küldöttséget a testvérvárosi
látogatások alkalmával?
dr. Haag Éva alpolgármester: A küldöttség összeállításáról a közgyűlés dönt.
További kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Murvai Árpád képviselő: Örült, hogy magyar küldöttség járt a testvérvárosukban. Szeretné
elmondani, hogy tizenkilenc évet dolgozott a megye legnagyobb szakiskolájában (Szekszárdi
SZC Ady Endre Szakképző Iskolája). Kísérletet tettek iskolai kapcsolatok keresésére, például
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Jajce és Óbecse vonatkozásában. Lugos és Facsád települések is szóba jöttek. Az iskola
vezetése próbálta komolyan venni, hogy kapcsolatba kerüljenek hozzájuk hasonló
intézményekkel. Sajnos nem sikerültek. Legutóbb amikor Facsádról járt itt küldöttség, akkor
beszélt két taggal, ők is ígérték, hogy segítenek, de semmi nem történt. Elmondja továbbá,
hogy Óbecsével és Jajcéval az FKSE Szekszárdnak van szoros kapcsolata. Ebben a kapcsolatban
szükségük van segítségre, elsősorban anyagi téren. Ő nem gazdasági szakember, de Jajcéval
kapcsolatban turisztikai szempontból látna lehetőséget, mert nagyon elmaradtak ebben,
pedig kiváló adottságokkal rendelkeznek.
dr. Haag Éva alpolgármester: Jajce városával a kapcsolat relative új, de megpróbálják bővíteni
a lehetőségeket. Arról tudtak, hogy sportterületen egészen jól működik már a kapcsolat. A
problémában, amit jelzett, felajánlják a segítségüket. Más oktatási intézménynek (Garay János
Gimnázium) ha jól tudja, nagyon jól működő kapcsolata van Óbecsével. Amikor delegációk
utaznak a testvérvárosokba nem önkormányzati szervezésben, meg szokták az
önkormányzatot keresni és sosem zárkóztak el attól, hogy pl. kis ajándékcsomagokat állítsanak
össze, vagy amire szükségük van a szervezőknek, próbálnak abban segíteni.
Murvai Árpád képviselő: Megköszöni a választ, bíztatónak tartja. Úgy gondolja, hogy
mindhárom említett településen nagyon fontos a magyarság és a magyar kapcsolattartás.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes. A polgármester átveszi az ülés vezetését.
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
170/2019. (V.29.) határozata
a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló,
valamint a 2019. évi programterv elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak alakulásáról szóló 2018. évi beszámolót, valamint
a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervét elfogadja.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester

17. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi tapasztalatairól
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
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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.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a munkájukat, ezt várják a jövőben is.
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
171/2019. (V.29.) határozata
a központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi tapasztalatairól
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi központi orvosi ügyeleti ellátás 2018. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy az
ügyeleti ellátásban érintett települések részére küldje meg a
2019. évre vonatkozó beszámolót.
Határidő:
Felelős:
vezető

2019. június 13.
Lovrity Attiláné

Egészségügyi

Gondnokság

18. Javaslat alapítványi támogatásra
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A mellékletben feltüntetett négy alapítvány
támogatásához kéri a közgyűlés hozzájárulását a Humán Bizottság.
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 172/2019. (V.29.)
határozata
az alapítványok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2019. évi Ifjúsági Kerete terhére 380.000,-Ft-ot
nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám

Alapítvány neve

1.
2.
3.
4.

A Diákokért Alapítvány
Egészségért Alapítvány
Nyitott Világ Alapítvány
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány
Összesen:

2019. évi Ifjúsági
Keret
50.000,60.000,120.000,150.000,380.000,-

Határidő: 2019. május 29.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
2. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2019. évi Sportkeret/sportrendezvények
szervezése kerete terhére 150.000,- Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám
1.
2.

Alapítvány neve
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Sportélmény Alapítvány
Összesen:

2019. évi Sportkeret
100.000,50.000,150.000,-

Határidő: 2019. május 29.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés módosításával építse be a
támogatásokat, készítse el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő: 2019. június 20.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
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(149.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: A város jövője szempontjából is fontos esemény zajlott Szekszárdon
és Magyarországon, az európai parlamenti választások. Köszöni mindenkinek, aki részt vett a
választásokon, 47 %-os részvételi arány volt a városban és 51 % a FIDESZ-KDNP
pártszövetségre leadott szavazatok száma. A szekszárdiak megértették a választás tétjét és
elmentek szavazni. Előre mutató eredmény született, erre büszke.
Ferencz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
173/2019. (V.29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az 56/2019. (II.28.), az 58/2019. (II.28.), a
78/2019. (III.28.), a 84-85/2019. (III.28.), a 87/2019. (III.28.), a
92/2019. (III.28.), a 94-96/2019. (III.28.), a 98-99/2019. (III.28.)
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót;
2.
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló
87/2019. (III.28.) számú határozatának határidejét 2019. június
30-ig meghosszabbítja;
3.
a közszolgáltatási szerződés keretében végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására
kiírt pályázat eredményének megállapításáról, és új pályázat
kiírásáról szóló 58/2019. (II.28.) számú határozatának
határidejét 2019. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2019. május 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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Ferencz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
20. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019.
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2019.
(IV.29.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
(tervezet)
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
19/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2019. (IV.29.)
önkormányzati
rendelet
eltérő
szöveggel
történő
hatálybalépéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
21. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásban benyújtott kérdései Ács Rezső polgármesterhez
Ács Rezső polgármester: Először az írásban kiküldött kérdésekre válaszol egyenként.


A tervező kiválasztásánál kik voltak jelen, milyen körülmények között hozták meg a
döntést? (Szavazással, vagy egyszemélyi döntéssel)

Ács Rezső polgármester: Szekszárd Város Közgyűlése 2013. január 15-i ülésén döntött arról,
hogy az MCM-96 Kft-vel köt szerződést az uszoda megtervezésére. A döntést árajánlat kérése
előzte meg.


A tervek jóváhagyása kinek a döntése volt, milyen szakmai háttérrel hozta meg a
döntést? (Ha volt szakmai tanácsadó annak a nevét, végzettségét szíveskedjen
megadni)

Ács Rezső polgármester: A tervek külön nem kerültek jóváhagyásra. A tervek a hatályos
építése szabályoknak megfeleltek, az épület az építési engedélyt 2013-ban megkapta.
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A kivitelező kiválasztásánál kik voltak jelen, milyen körülmények között hozták meg
a döntést? (Kik vettek részt a döntésben?)

Ács Rezső polgármester: A kivitelező kiválasztására az önkormányzat a szabályzat értelmében
közbeszerzési eljárást indított, mely szerepelt a közbeszerzési tervben, melyet a közgyűlés
hagyott jóvá. A közbeszerzési eljárásról szóló összegzés megtalálható a város honlapján illetve
a közbeszerzési hatóság honlapján is. Az összegzésben szerepelnek az eljárással kapcsolatos
tudnivalók, például a kiválasztási szempontrendszer is.


Ki állapította meg, hogy az elkészült tervek, majd annak felülvizsgálata után pár
hónappal újabb 6 millió Ft többlettervezési díjat fizessen ki a város, a nem igazolható
szabványmódosításra való hivatkozással?

Ács Rezső polgármester: A kérdés feltevés téves, mivel nem szabványmódosítás miatt vált
szükségessé a tervek átdolgozása. Az átdolgozásra a gépészeti részek tekintetében volt
szükség, de nem azok hiányossága miatt. Az uszoda terveinek készítésekor még működött a
bogyiszlói úton a vastalanító, ahol a fürdő kútjának tisztítása ment, mehetett. Az új vízbázis
kiépítésével ez a befogadási hely megszűnt. Az új uszoda vízjogi engedélyezéséhez volt szükség
gépészeti kiegészítésre. A tervek szerint egy vízkezelőmű és visszasajtoló kút is épülni fog. A
kitermelt vizet kezelik és töltővízként, használati vízként és locsolóvíznek használják, a
fennmaradó részt pedig visszasajtolják. Az épületen belüli gépészet nem változott jelentősen.


Volt-e szakmai tanácsadás, és kinek a részéről a 63 milliós talajcsere
többletmunkájának az elrendelése és elszámolása tárgyában, vagy Polgármester Úr
saját magától terjesztette a közgyűlés elé?

Ács Rezső polgármester: A talajcsere elvégzését a műszaki ellenőr indokoltnak tartotta, a
megrendelő a szakemberek javaslatát elfogadta.


Ki döntötte el, hogy egy talajvizes területen az építmény gépészetét és teljes
technológiai rendszerét a mértékadó talajvízszint alá építsék, ezzel jelentősen
növelve az építési és a fenntartási, karbantartási költségeket?

Ács Rezső polgármester: A tervező felelőssége olyan épület megtervezése, mely használható.
A megbízás arra szólt, hogy az uszoda épületét megtervezze, biztosítva számára a tervezői
szabadságot. Az épület kialakítása nem eredményezi a fenntartási, karbantartási költségek
növekedését.
Az írásbeli kérdések megválaszolása után szeretné elmondani, hogy képviselő úr a közösségi
oldalán tett közzé egy hosszú szöveget, melyet szeretne helyesbíteni. A rekreációs központ
kapcsán a stadionok országáról és a fedett stadionokról ír, tanúbizonyságot téve arról, hogy
fogalma nincs arról, mi zajlik a városban. A rekreációs központnak semmi köze a
sportcsarnokhoz, élményfürdőt jelent. Annak idején, amikor a fürdő koncepcióját kitalálták,
úgy gondolták, hogy lesz egy szabadtéri strand, egy uszoda és zárásként egy fedett
élményfürdő. Ezt hívják rekreációs központnak. Képviselő úr összekeverte a két fogalmat,
teljes tájékozatlanság feltételezését teszi lehetővé. Kéri, hogy legközelebb tájékozódjon.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hova tervezi a TEK
páncélost elhelyezni a városban?” címmel?

Rácz Zoltán képviselő: Azt hallják a kormánymédiában, hogy a megyei jogú városokban a TEK
páncélozott járműveket fog telepíteni. Úgy gondolta polgármester úr, hogy a Béla király téren
lesz egy páncélos körbe kerítve? Borzasztónak tartja az elképzelést, Szekszárd egy nyugodt
város és az is lenne, ha nem lenne „migránsozás”. Ő nagyon ellene van ennek. Hova gondolta
a polgármester telepíteni a páncélost?
Ács Rezső polgármester: Nem emlékszik, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozott volna. Azzal
egyetért a képviselőtársával, hogy Szekszárd egy nyugalmas kisváros és az is lesz. Hivatalosan
senki nem kereste meg, hogy páncélozott járművet telepítenek. Azt gondolja, hogy ez nem
várospolitikai, hanem belbiztonsági kérdés.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Van-e gazdája a
városnak?” címmel;

Ács Rezső polgármester: Bejelentette a problémáját a polgármesteri hivatalban. Akkor
történik valami a városban, ha a polgármester lakossági fórumot tart. Levágják a füvet, rendbe
teszik a területeket. Lenne-e gazdája a polgármester úgy a városnak, hogy eljön a
Hosszúvölgybe, Bocskai, Puskás Tivadar utcába is, megnézni a kátyúkat? Akkora kátyúk
vannak, hogy egy kerék belefér.
Ács Rezső polgármester: Igen.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi a menete az utcák
átnevezésének?” címmel;

Rácz Zoltán képviselő A Bocskai utcában fényképezte az utat, lehetne egy népszavazást
kezdeményezni arra vonatkozóan, hogy az utcát „patchwork” utcává nevezzék át. A
Hosszúvölgy utcát „turistaútnak” is nevezhetnék, adhatnának botokat is az embereknek.
Botrányos az állapotuk.
Ács Rezső polgármester: Az utcák átnevezése a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hatásköre.
Megvannak a szabályai az átnevezésnek.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Nem tartja-e túlzásnak a
tizenkét kilométer útépítést a városnak?” címmel;

Rácz Zoltán képviselő: Felkészült rá, hogy a polgármester ugyanazt mondja, mint a
polgármesteri hivatal ügyében, hogy nem tudja és nem annyi stb. 7.3 milliárd forintért épült
12 kilométer út. Tudja polgármester úr, hogy mennyibe kerülne a Felsőváros teljes
útrehabilitációja?
Ács Rezső polgármester: Hogy jött össze a 7.3 milliárd forint és milyen utakat tartalmaz?
Rácz Zoltán képviselő: A tavalyi és az idei költségvetésben elfogadott számok.
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Ács Rezső polgármester: A 12 kilométernyi betonvápás vízelvezető utat építettek 3.2 milliárd
forintért a borvidéken.
Rácz Zoltán képviselő: 3.5 kilométer a Bor utca, 3 kilométer a Sárköz utca folytatása, 2.5
kilométer a sárpilisi körforgalomig készülni fog, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
elnöke házáig elmenő Bartina utca. Jóindulattal összeadva ezeket 12 kilométer. A vízelvezető
nem út.
Ács Rezső polgármester: A Keselyűsi utat említi.
Rácz Zoltán képviselő: Ha végig nézik a januári, februári, márciusi közgyűlési határozatokat,
előterjesztéseket, azt kerékpárútnak jelölik. A 7.3 milliárd forint 122 kilométerre lenne
elegendő. Tudja, hogy mennyibe kerülne rendbe tenni az egész Felsővárosban az úthálózatot?
Nem érné el a 250 millió forintot. Hogyhogy nincs erre pénz? Föl nem fogható.
Ács Rezső polgármester: Feladta, hogy a képviselő úrral vitatkozzanak, mert nem egy pályán
játszanak. Nem akarja meghallani a tényeket. Érdemes visszanézni a közgyűlési
előterjesztéseket, 4.2 milliárd forint összegről döntöttek, gazdaságfejlesztési célú
előirányzatról, mely a Mátyás király utcai átjáró megnyitását, két körforgalmat és a teljes
Keselyűsi út felújítását tartalmazza és emellett egy kerékpárút kiépítését. A 7 milliárd forint
úgy jön össze, hogy a tavalyi Mérey Mihály programban megépített 12 kilométernyi
betonvápás vízelvezetőt, a Bor utcát, a Sárköz utcát tartalmazza, de a Keselyűsi út is több mint
10 kilométer.
Rácz Zoltán képviselő: Ez nagyon messze van a 122 kilométertől.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Jutalmazzuk a hibákat?”
címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Bejegyzésben leírta, hogy az uszodában milyen hibák történtek.
Ugyanaz a pesti cég, mely benne volt a beruházásban, véletlenül megtalálja ugyanazt a Pataky
& Horváth nevű céget, aki véletlenül 100.000,-Ft-tal kevesebb ajánlatot tesz, mint a következő
ajánlattevő, aki miatt ki kellett emelni 80 cm földet nem megfelelően elvégzett
talajmechanikai munkálatok miatt. Ezt a tervezőt újra megbízni valamivel, ép ésszel nem tudja
felfogni. Ledes világító fidesz tankönyv kell hozzá, hogy újra megtalálják ezt a céget? Az, hogy
15 hónapja szivattyúzzák a vizet a Dunába, elképesztő. Nem ért vele egyet, hogy a cég újra
szóba kerüljön. Olyan három céget választottak ki az uszodánál, akiknek nincs referenciájuk.
Volt ő is kezdő, amikor elvállalt egy nagy munkát, felkért egy Kossuth-díjas belső építészt,
megkérte, hogy segítsen neki. Ha nincs a beruházásnál olyan cég, melynek van referencia
anyaga, akkor óriási baj van.
Ács Rezső polgármester: Utánanéztek a cégnek és nála vannak a referenciamunkák. Legtöbb
információval Máté Péter, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja rendelkezik, akinek átadja
a szót.
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Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A hétfői Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén
levették napirendről a témát, mert semmilyen információjuk nem volt. Most már
rendelkezésre áll az írásbeli anyag. Horváth Sándorról nem volt információja képviselő úrnak.
Át fogja adni képviselő úrnak a referenciaanyagát. 1954-ben született építészről van szó, aki a
Műegyetemen tanít, referenciái közül kiemeli a Hajós Alfréd Sportuszodát, a Korinthia Grand
Hotel Royal felújítását. A cég másik tulajdonosa Pataky Rita, aki ugyancsak a Műegyetemen
tanít, nem kevés referenciával. Három millió forinttal alapították a céget, de az árbevételek
2017-ben hatvanmillió forint volt. Nem érti, mi a probléma? A szekszárdi uszodaberuházás
esetében Kerekes László ügyvezető igazgató számol be a cég közreműködéséről.
Kerekes László ügyvezető igazgató: Horváth Sándorral valószínűleg a mai építészek mind
találkoztak, mivel már akkor ott tanított a Műegyetemen, amikor ő is odajárt. Nemzetközi
szinten is elismert szakember. Az uszoda generáltervezését nem a Horváth & Pataky Iroda
végezte, hanem az MCM-96 Kft. Mint szaktervezők segítettek az épületek kidolgozásában. A
hiányosságok, amik a tervezés során felmerültek, nem az ő számlájukra írhatók.


Gyurkovics János képviselő kérdése dr. Molnár Kata jegyzőhöz „Hogyan tovább”
címmel?

Gyurkovics János képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kihelyezett ülést tartott a
teniszpályán és szembesült a pályán és az épületben lévő állapotokkal. Azt szeretné kérdezni,
hogy az ülés óta milyen intézkedések történtek és hogyan tovább?
dr. Molnár Kata jegyző: Az adott területet több cég használta vagy bérleti vagy
ingatlanhasználati szerződéssel. Azonos személyhez köthetők a területhasználók. A használók
pert indítottak az önkormányzat ellen, melyben kérték a tulajdonjoguk megállapítását az
ingatlanra. A keresetet idén januárban a Szekszárdi Törvényszék elutasította. A döntés nem
jogerős, fellebbezés miatt. A perben megtérítési, illetve beszámítási igénye is volt az
önkormányzatnak, mivel a használók nem fizettek használati díjat az ingatlanért. Tizenkét
millió forint körüli összegű igénye van az önkormányzatnak a használókkal szemben. Ezzel
párhuzamosan folyik egy birtokvédelmi per, fordított perállással. Ez felfüggesztésre került.
Előtte elrendelte a bíróság ideiglenes intézkedésként az ingatlan önkormányzat részére
történő birtokba bocsátását. Ez önkéntesen nem történt meg, ezért végrehajtási eljárásokat
kellett indítani az önkormányzatnak. Végül a végrehajtó jelenlétében, de a közreműködése
nélkül sikerült megoldani a birtokbavételt. Az önkormányzat azt tapasztalta, hogy a
birtokbaadást megelőzően olyan fokban károsodtak az épületek, hogy az szinte
használhatatlan állapotba került. Ez az átadást megelőző napokban nem így volt, ezért
ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett az önkormányzat. Ha az Ítélőtábla
helybenhagyja az elsőfokú döntést, akkor a birtokvédelmi perben is folytatódhat az eljárás. Az
önkormányzat szerződést kötött a Szekszárdi Sportközpont Kft-vel, döntött arról, hogy ők
üzemeltetik tovább a területet.
Ács Rezső polgármester: A képek magukért beszélnek. Az, hogy egy városi képviselő így bánik
a város vagyonával és a költségvetésnek több tízmillió forintjába fog kerülni a helyreállítás,
elfogadhatatlan. Effektíve károkozás is történt, ezt is vizsgálniuk kell. Azt kéri Jegyző
Asszonytól, Alpolgármester Asszonytól és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságtól, hogy
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kiemelten kezeljék az ügyet és személyes tájékoztatási is kér. Aki a műfüves területet
megközelíti, láthatja az áldatlan állapotokat, nem tudja, milyen véleménye lesz a városról.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 10
perckor berekeszti.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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