Szám: IV/B/113/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. január 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, Kővári
László, Pap Máté, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, dr. Mezei
László, dr. Máté István képviselő.
Összesen: 11 fő
Távolmaradt:

Gombás Viktória,
Szabó Balázs képviselők.

Ülés közben érkezett:

Zaják Rita,
Kerekes László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Varga András osztályvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens,
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Bay Attila ügyvezető igazgató,
Gaálné Hoffercsik Dóra Mentálhigiénés Műhely titkár.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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A polgármester név szerint köszönti a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat képviselőit,
diákpolgármesterét, név szerint Juhász Gergelyt és Máté Balázst a Szekszárdi Garay János
Gimnáziumból, Sziklai Grétát, Cseke Cintia Líviát a Szekszárdi Baka István Általános Iskolából,
Szombat Sárát, Föglein Lizát a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolából és Istlstekker
Ivettet a Szekszárdi SzC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégiumból.
Ács Rezső polgármester: Felajánlja az együttműködés lehetőségét a diákönkormányzat
képviselőinek. Közös felelősségük van olyan programok indításában, mely a fiatalok igényeit
elégíti ki, őket szolgálja. Sok sikert kíván a következő évre a képviselőknek, szeretné meghívni
a későbbiekben őket egy megbeszélésre. A diákönkormányzati munka megkezdéséhez
jelképesen szeretné átadni a város kulcsát a hallgatóknak.
A polgármester ünnepélyes keretek között átadja a város kulcsát a Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat képviselőinek.
Ács Rezső polgármester: A hiányzó képvislők közül Gombás Viktória és Zaják Rita képviselő
asszony, valamint Szabó Balázs képviselő jelezte távolmaradását.
Ács Rezső polgármester: Megkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a további napirendi pont
javaslatokat. Amennyiben nincs ellene kifogásuk, egyszerre szavaztatja meg a plusz napirendi
témák felvételére vonatkozó javaslatokat.
dr. Molnár Kata jegyző: Öt új napirendi pontot javasol felvenni a közgyűlés nyilvános ülésére,
melyeket pótanyagban kiküldtek a képviselők számára. A „Javaslat a működési célú támogatás
nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére”, című, 33. számú közgyűlési
előterjesztést, a „Javaslat az utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására” című, 2.
számú előterjesztést, a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének jóváhagyására” című, 34. számú előterjesztést, a „Javaslat a Modern
Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett kiviteli munkái
tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására” című, 35. számú előterjesztést, valamint a
„Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása” című, 36. számú
előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Javasolja felvenni a nyilvános ülés napirendjére a 37. számú,
„Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez” című előterjesztést, mely az ülés
megkezdése előtt került kiosztásra.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk.
Rácz Zoltán képviselő: Három kérdést szeretne a polgármesternek feltenni: 1. Mit mondjak a
vendégeimnek? 2. Józan ész 3. Elkerülhető-e? címűeket. Ha jól érti, benne van az előterjesztés
javaslatuk a napirendben, nem járnak úgy, mint az előző ülésen.
Ács Rezső polgármester: Az előző ülésen is benne volt az önálló képviselői előterjesztésjavaslatuk a meghívón, akkor egyöntetűen leszavazták a téma tárgyalását a képviselők.
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dr. Mezei László képviselő: Három kérdést szeretne a polgármesternek feltenni: 1.
kutyamenhellyel kapcsolatban; 2. Rettegés címűt, 3. migránskérdésben uniós információkat
szeretne közreadni.
Ács Rezső polgármester: A zárt ülés témái közé javasolja felvenni az Alisca Terra
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról szóló szóbeli
előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 33., 2., 34., 35., 36. számú előterjesztések nyilvános
ülés napirendjére történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 37. számú, „Csatlakozás a betelepítést elutasító
településekhez” című előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel „Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról” című előterjesztés zárt ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a megszavazott módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot
a megszavazott módosítással együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

2.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

3.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
megbízásának meghosszabbítására
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(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

6.

A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
támogatási kérelme
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

7.

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8.

Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

10.

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

11.

Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
12.

Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a
Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

13.

Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(7 .sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott, jogász

14.

Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

15.

Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

16.

Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

17.

Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

18.

Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19.

Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási
szerződésének megkötésétől való elállástól
(30. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens
20.

A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának
eredménye
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens, Magyarné
Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

21.

Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti
szerződés felmondására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző

22.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel karbantartási feladatok ellátásra kötött
feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok
átvételére
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott

23.

A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

24.

A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

25.

Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

26.

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés
megkötéséhez
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

27.

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
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(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Csillag Balázs
ügyvezető igazgató
28.

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

29.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV.
negyedév)
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens

30.

önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítés miatt
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő

31.

Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető

32.

Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

33.

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes közbeszerzési
tervének jóváhagyására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

34.

Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda
komplett kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens
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35.

Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

36.

Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Kabinet

37.

Kérdések, interpellációk

Zárt ülés
38.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

39.

Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak
ellátásáról
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Lehetőség nyílik arra, hogy kiterjesszék az önkormányzati dolgozókra
a Kölyökmenza Kft. által nyújtott közétkeztetést, pl. négyszázötven forintért lehet ebédelni a
cégnél. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Folyamatosan tiltakozott az ellen, hogy a város átadta a saját gazdasági
társasága által működtetett és a saját pénzén felújított konyháját a Kölyökmenza Kft-nek.
Nemmel fog szavazni, mert nem ért egyet a cég ittlétével.
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Ács Rezső polgármester: Azzal nem ért egyet a képviselő, hogy az önkormányzatnál dolgozó
több, mint százötven ember hozzájuthat kedvezményes ebédhez az előterjesztés
elfogadásával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete a munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Úgy tudja, hogy nincs elfogadott költségvetése az
önkormányzatnak. Ez a szavazás viszont jelentősen befolyásolja az önkormányzat
költségvetését. Elémegy a feltételezéseknek, hogy akadályozná a város fejlődését, de ha nincs
érvényes költségvetés, akkor ebben a témában sem tud szavazni, ezért erősen tartózkodni fog.
Kerekes László megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésnek előzetes közbeszerzési terv jóváhagyása a célja,
a költségvetés tervezésénél van jelentősége annak, hogy az önkormányzat az idei évben
milyen beruházásokkal számoljon.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2018. (I.25.) határozata
az önkormányzat 2018. évi előzetes közbeszerzési tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018.
évre vonatkozó – a határozat melléklete szerinti - Előzetes
Közbeszerzési Tervét elfogadja;
2.)
a Közgyűlés felhívja a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 11. §-a alapján gondoskodjon a tervben szereplő
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetéséről, valamint az Önkormányzat 2018. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítéséről.
Határidő:
Felelős:

2.) pont tekintetében: 2018. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3. Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke
megbízásának meghosszabbítására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Dr. Keller Péter megbízatása lejárt, javasolja megbízásának
meghosszabbítását az előterjesztés alapján. 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 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2018. (I.25.) határozata
az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány
kuratóriumi elnöke megbízatásának meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány
kuratóriumi elnökének, Dr. Keller Péternek (szül: Lipcse, 1960.
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09.02., an: Ákos Margit, lakcím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 83.)
megbízatását négy év időtartamra, 2021. május 31. napjáig
meghosszabbítja;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről
értesítse a kuratórium elnökét.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
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, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 2017. február 15. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és jóváhagyja az
együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
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Határidő: 2018. február 9.
Felelős: Ács Rezső polgármester

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A nemzetiségi önkormányzat elfogadta az együttműködési
megállapodást.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné megkérdezni az önkormányzati ügyintézőt a témával
kapcsolatban, hogy amikor az elmúlt évi terveket értékelték, megvalósultak-e azok. 2015-ben
felajánlották, hogy készítenek egy életképes tervet a nemzetiségi önkormányzat számára,
melyben a mindennapi kulturált együttélés körülményeit szerették volna megtervezni, illetve
fizikai segítséget adni azoknak, akik alkalmatlanok a munkavégzésre. Néhány oktatási formát
is gondoltak továbbadni a családi együttélés, alapvető feladatok, takarítás, gyermek ellátása
témában. Feri Blanka osztályvezető többszöri kérésére sem tudta azt mondani, hogy a roma
önkormányzat vezetői hajlandóak lennének erre. Az a takarítás, amit „Csikágóban”
lebonyolítottak, következmények nélkül véget ért-e?
Ács Rezső polgármester: Mi pontosan a kérdés?
dr. Mezei László képviselő: Elégedett-e az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat által
kitűzött célok megvalósításával?
Ács Rezső polgármester: A nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatok felé
nincs beszámolási kötelezettségük. Javasolja képviselő úrnak, hogy a nemzetiségi
önkormányzat nyilvános ülésén tegye fel kérdéseit.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 2017. február 15. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és jóváhagyja az
együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018. február 9.
Felelős: Ács Rezső polgármester

6. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi
támogatási kérelme
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót
köszönettel elfogadta, az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Nem látja az okát, hogy miért kellene egy sikeres tevékenységet
anyagilag csak szinten tartani. Szeretne magyarázatot kapni, mert a városban a sport-kultúra
aránya nyolcvan- húsz százalék az anyagi támogatást illetően.
Ács Rezső polgármester: Amennyi támogatást kért a Mentálhigiénés Műhely, annyit kapott.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Kínos számára, hogy ilyen válaszokat ad a polgármester a
kérdéseire. A Mentálhigiénés Műhely tevékenységei tudnának fejlődni, ha többet
finanszíroznának, nem pedig olyan sportegyesületeket támogatnának, amiknek bizonytalan a
bevételi garanciái.
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További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2018. (I.25.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról és a 2018. évre nyújtott
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Mentálhigiénés
tevékenységéről szóló beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

Műhely

2017.

évi

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
a Városi Mentálhigiénés Műhely részére 1.371.000.forint támogatást biztosít az Egyesülettel kötött ellátási
szerződésben vállalt feladatok 2018. évi ellátására.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1.371.000.- forint támogatás
összegét építse be a 2018. évi költségvetési rendelet
tervezetébe.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
dr. Molnár Kata jegyző

7. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységéről
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Kiegészítésképpen csak annyit szeretne mondani,
hogy folyamatosan felhívják a civil szervezetek, intézmények figyelmét arra, hogy aktívabbak
legyenek az előterjesztések tekintetében. A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
14
kgy20180125jkv

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.

8. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Bölcsődevezető asszony nyugdíjba vonulása miatt szükséges a
pályázat kiírása. 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 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2018. (I.25.) határozata
a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a Városi Bölcsőde bölcsődevezetői munkakörre
vonatkozó pályázat kiírásáról. Az érvényesen pályázók
meghallgatása, a pályázatok véleményezése érdekében
véleményezési bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
-

dr. Molnár Kata jegyző – elnök
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Hegedűsné Végvári Katalin Magyar Bölcsődék
Egyesületének elnöke – tag
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének
képviselője – tag
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető - tag
Határidő: 2018. február 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről, valamint a pályázati határidő lejártát követően a
véleményezési bizottság ülésének összehívásáról, és a
meghallgatás lebonyolításáról;
Határidő: 2018. április 13.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az érvényesen pályázók bizottsági
meghallgatását követően, a pályázatokat a bizottság
véleményével ellátva terjessze döntésre a Közgyűlés elé.
Határidő: 2018. május 24.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

9. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 3802 hrsz-ú sporttelep hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú, Szekszárd, Sport u.
1.C. alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló
beszámolót.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót és az azt jóváhagyó
határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
részére.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

10. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
9/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 8984/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
8984/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, kivett közút megnevezésű
ingatlan értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
252/2017. (VII.18.) GPB számú határozatában foglalt feltételek
szerint;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
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gyakorlását, ezért azt – a magánúttá történő átminősítést
követően – a forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az
üzleti vagyontárgyak közé;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítése iránt.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
10/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 0438/7, 0438/50, 0438/54 hrsz-ú ingatlanok
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
0438/7 hrsz-ú, kivett saját használatú út, 0438/50 hrsz-ú, kivett
közút, és 0438/54 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlanok
értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 265/2017.
(VIII.22.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
megállapítja, hogy az ingatlanok már nem szolgálják a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azokat a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgyak forgalomképessé minősítése iránt.
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Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
11/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 8796 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
8796 hrsz-ú, 164 m2 alapterületű, kivett közút megnevezésű
ingatlan értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
273/2017. (IX.7.) GPB számú határozatában foglalt feltételek
szerint.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azt – a magánúttá történő átminősítést
követően – a forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az
üzleti vagyontárgyak közé.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítése iránt.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

11. Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
12/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 5794/14 hrsz-ú ingatlan közös tulajdonának
megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata - a közös tulajdon megszüntetése érdekében megvásárolja a szekszárdi 5794/14 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan társtulajdonosaitól az egyes tulajdoni
hányadokat az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított
nettó 4.430.000.- Ft figyelembevételével. A tulajdonostársak
tulajdoni hányadának összessége 374/1065, melynek együttes
vételára 1.555.599.- Ft, melyet a 2018. évi költségvetési rendelet
terhére biztosít az önkormányzat.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
13/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 7060/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata megvásárolja a szekszárdi 7060/1 hrsz-ú, 402 m2
alapterületű, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű
ingatlant 200.- Ft/m2 vételár ellenében, mely vételárat a 2018.
évi költségvetési rendelet terhére biztosít az önkormányzat;
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Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására;
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az adásvételt
követően kezdeményezze a területen már meglévő út
kialakításának jóváhagyását a közlekedési hatóságnál.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárd, 8636/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő
szekszárdi 8634 hrsz-ú, vízmosás ingatlan erodálodása miatt a
8636/1 hrsz-ú, Sándor Attila Vilmos tulajdonát képező ingatlan
balesetveszély nélkül megközelíthetetlenné vált, és ezáltal nagy
mértékben elértéktelenedett. A közgyűlés jóváhagyja, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolja a
szekszárdi 8636/1 hrsz-ú, 2930 m2 alapterületű, zártkerti
művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű
ingatlant 1.320.000.- Ft ellenében, mely összegből 900.000.- Ftot vételár címen, míg 420.000.- Ft-ot kártalanítás címen fizet
meg az önkormányzat a tulajdonosnak. A jóváhagyott vételárat
a 2018. évi költségvetési rendelet terhére biztosítja az
önkormányzat;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására;
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Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a csapadékvíz
a továbbiakban ne rongálja a 8634 hrsz-ú vízmosás oldalát.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
12. Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a
Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, olyan tartalmú kiegészítést kért a határozati javaslatban,
hogy a polgármesteri hivatal gondoskodjon minél hamarabb a vásártér helyének
biztosításáról.
Ács Rezső polgármester: A kiküldött előterjesztés határozati javaslatában a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság javaslata már szerepel.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Ismereteik szerint nincs háborús helyzet, ezért elutasítanak
minden javaslatot, ami az erőszakot szolgálja. Tarthatatlan az az elképzelés, hogy egy jól
működő piacot kidobnak egy lőtér létesítése miatt, ne használjanak fel önkormányzati
ingatlant felesleges dologra. Nem fogják ezt támogatni.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor a Magyar Honvédség olyan problémákkal küzd, hogy nincsenek
megfelelő hadieszközei, akkor nem kellene ilyen hülyeségekre költeni a pénzt.
Ács Rezső polgármester: A félreértések tisztázására elmondja, hogy a piac nem merült fel a
lehetséges helyszínek között.
Kővári László képviselő: Nagyon rossz nézőpontból közelítik meg a témát. Az Unió megvéd a
migrációtól? Egy háborúban biztosítaná a védelmet? Milyen körülmények között? Nincs
ismeretük a mai fiataloknak ezekről a helyzetekről. Személy szerint nagyon rossz lépésnek
tartotta a kötelező katonai szolgálat eltörlését.
dr. Mezei László képviselő: Az európai stratégiai elemzéseket olvasva földdel kapcsolatos
feszültségek tekintetében nincs korreláció Európában, senki nem gondolja, hogy a gyerekek
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katonai kiképzése bármit is ér. Egy következő világháborúban Magyarország elméletileg
három és fél percig szerepel.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2018. (I.25.) határozata
Honvédelmi
Sportközpont
fejlesztéséhez
kapcsolódó
együttműködés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
támogatja, hogy a városban Honvédelmi Sportközpont
létesüljön a Magyar Állam beruházásban. A közgyűlés jóváhagyja
a beruházás előkészítésének és kivitelezésének egyes
munkafázisaival kapcsolatos alapvető feladatokat meghatározó,
a Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Sportközpontok,
valamint az Önkormányzat között kötendő együttműködési
megállapodást. A közgyűlés az együttműködési megállapodás
jóváhagyásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szekszárd, belterület
3785, 3786, 3787 helyrajzi számú ingatlanokat érintő
telekalakítási eljárást követően kialakult ingatlant felajánlja a
beruházás megvalósításához, és vállalja, hogy azt ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja
a
polgármestert
az
együttműködési
megállapodás és szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2018. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Nemzeti
Sportközpontokkal egyeztetve gondoskodjon a szükséges
telekalakítási eljárás lefolytatásáról akként, hogy az atlétika
pálya és a hozzá kapcsolódó létesítmények területe leválasztása
megtörténjen.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a
Rendezési Tervet, és a 3785-3787 helyrajzi számú ingatlanok
építési övezetének módosítását készítse elő.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy a
Polgármesteri Hivatallal egyeztetve tegyen javaslatot a
kirakodóvásár új helyszínére.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezetője
dr. Molnár Kata jegyző
6.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
Magyar
Állam
részére
átadásra
kerülő
ingatlan
tehermentességéről, ha szükséges, tegyen javaslatot új
önkormányzati ingatlan (ok) bevonására az OTP Bank Nyrt-vel
megkötött, egyetemes jelzálogjogot alapító szerződésbe.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
13. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(7 .sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott, jogász
dr. Molnár Kata jegyző: Az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest egy módosítást
küldtek ki a pótanyagban. Előzőleg a két település képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Szálka község gazdálkodási feladatainak ellátását behozzák a szekszárdi polgármesteri
hivatalba, de időközben megoldódott a munkaerőhiány és felvettek valakit, aki megnyugtató
módon helyben ellátja a gazdálkodási feladatokat. A két település viszonyában is fontos ez a
lépés.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a módosított előterjesztést
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2018. (I.25.) határozata
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás módosításához az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal hozzájárul;
2.
felhívja a polgármestert az egységes szerkezetű
módosított megállapodás aláírására.
A Közös Hivatali megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Paksi Atomerőmű alapítványához kerül benyújtásra a szóban forgó
pályázat. Száznegyven millió forint pályázható összeg van, melyhez önerőt szükséges
biztosítani. Temetők ravatalozóinak, járdák felújítására, városi nagyrendezvények
támogatására szeretnének pályázni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
17/2018. (I.25.) határozata
pályázatok benyújtásáról a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
jóváhagyja az alábbi pályázatok benyújtását a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz:
„Ravatalozók felújítása, előtetők építése” címmel a 2.
pályázati ablakba
„Új parkolók építése Szekszárdon” címmel a 2. pályázati
ablakba
„Járdák felújítása Szekszárdon” címmel a 3. pályázati
ablakba
„Pünkösdi Hal-és Vadünnep Szekszárdon” címmel a 7.
pályázati ablakba.
Határidő:
Felelős:

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

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projektek
megvalósításához saját erőként 66 millió Ft–ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

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

15. Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Külterületi utak vízelvezetésének építésére nyílik pályázati
lehetőség. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2018. (I.25.) határozata
„Zártkerti Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
jóváhagyja a ZP-1-2017 kódszámú, a Földművelésügyi
Minisztérium 2017. évi, a zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret
biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra
pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

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

folyamatos
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató-helyettese
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a szegregátumokban lévő lakásokra
pályázhatnak, maximum lakásonként egymillió forint nagyságban. Összesen tizenöt lakást
érint a pályázat, mely száz százalékos támogatású. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A hőszigetelés és a tetőfelújítás miért maradt ki felújítási tervekből?
Ladányi Roland ügyvezető igazgató-helyettes: A rendelkezésre álló forrást próbálták
optimálisan felhasználni. Az ingatlanok társasházi jellege miatt a közös tulajdoni hányadot
érintő tetőjavítás például tulajdonosi hozzájárulással kezdhető csak el, ezt sokkal
bonyolultabban lehetne megoldani, mint az ingatlanon belüli felújtást.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné felvetni, hogy a lakások, melyek felújításra kerülnek,
kapjanak szigorú leltárt. Nem tudja, hogy megnézték-e, van-e a lakásokban lakóknak közüzemi
tartozásuk. Figyelmükbe ajánlja, hogy az életközösségek között kialakulhatnak feszültségek,
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bizonyos családoknak „ingyen” felújítja az önkormányzat a lakását, kell-e lépnie ebben a
dologban az önkormányzatnak?
Ács Rezső polgármester: Logikus, hogy egy épületnél szükséges egységes arculatot teremteni
akár kívül is, közpénzt viszont magántulajdonú lakásokra nem költ a város. Abban tudnának
partnerek lenni, ha valaki megkeresné őket, hogy saját lakrészét hozzáigazítaná az egységes
arculathoz.
Rácz Zoltán képviselő: Ha a törvény előírja, hogy egy lakás felújítás után milyen feltételeknek
kell megfelelni, akkor azt az önkormányzatnak is kötelessége betartani.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az volt a kérdése, hogy ügyeltek-e arra, hogy a város tulajdonában
lévő ingatlanoknál a bérlőnek van-e hátraléka? Kötnek-e szerződést, lesz-e leltár? Nehogy
következő héten „okosba” lehessen gáztűzhelyt kapni ezerötért.
Rácz Zoltán képviselő: A városnak kötelessége jó példával elől járni, segíteni azoknak az
embereknek, akik nem tudnak kitörni a „csikágói” létből. Ha felújítanak valamit, nem kerül
annyival többe tisztességesen megcsinálni, mint félig-meddig. A jó példa lehetőséget mutat
másnak is- bár nincs mindig így.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezte közben Ladányi Roland ügyvezető igazgató helyettest,
a felújítandó ingatlanok önkormányzati tulajdonok, a bennük lévő eszközök képezik a bérlők
tulajdonát. A projektben nem zajlik eszközbeszerzés, csak ingatlanfelújítás, tehát nincs mit
leltározni. Az önkormányzat is a hosszú távú megoldásokra próbál törekedni, de tudomásul
kell venni, hogy van most egy pályázat, amellyel élhetnek. Aki támogatja a rászorulókat, az
biztos, hogy a száz százalékban vissza nem térítendő pályázati lehetőséget is megszavazza.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2018. (I.25.) határozata
az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása”
című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási
körülmények javítása” című pályázati felhívásra pályázat
benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester
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2. felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

17. Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az elmúlt évben jelentős átrendeződések történtek az építőipari
szektorban, sajnos az építési költségek drágultak, ezért a városnak önerőt kell biztosítani a
projekt megvalósításához. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2018. (I.25.) határozata
a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand
tér 1-2. szám alatt” című pályázatának építési tevékenységéhez
szükséges önerőt, bruttó 21.298.637 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosítja;
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2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az előző előterjesztéshez hasonló a helyzet ennél a TOP-os
pályázatnál is. Jelentősebb önerő biztosítására van szükség, melyhez közgyűlési döntés
szükséges. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja, tekintettel arra, hogy a 2018-as fejlesztési forrásokat előre
nem ismerik pontosan.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Hozzáfűzi, hogy a projektet az idei évben kell megvalósítani.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Vizsgálta-e valaki, hogy miért kerül dupla pénzbe a projekt, mint amit
beterveztek rá?
Ács Rezső polgármester: Férőhelyenként hatmillió kettőszázötvenezer forint az a felső korlát,
amilyen költséggel lehet számolni. Tíz férőhelyes mini bölcsödéről beszélnek, melynek a
költségeit könnyű kiszorozni, nincs szó műszaki tartalommal kapcsolatos problémáról, így
szerepelt az eredeti pályázatban az összeg. Ehhez van szükség az önerő biztosítására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
21/2018. (I.25.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai
mini
bölcsőde
létrehozása”
című
projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú,
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázatának
építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 70.156.328
Ft-ot a 2018. évi költségvetésében biztosítja;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

19. Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási
szerződésének megkötésétől való elállástól
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balog Kitti pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy változott a pályázati feltételrendszer
és bekorlátozta a kiíró az elérhető szén-dioxid kibocsátási kvótához kapcsolódó maximálisan
pályázható összeget. Az iskola energetikai korszerűsítése 507 millió forint. Ennek a
szigorításnak köszönhetően 247 millió forinttal kevesebb összeg áll rendelkezésre. A hivatal
először azt a határozati javaslatot készítette el, hogy álljon el az önkormányzat a projekt
megvalósításától, de ezt nem szeretné. Azt kérte, hogy derítsék ki, milyen összeg áll
rendelkezésre a projekt megvalósításához. A projekt megvalósítására irányuló időszak három,
vagy négy évre is kitolható, tehát jól lehet ütemezni évente az önrész összegét, ami évente
körülbelül hatvanmillió forintot jelent. A határozati javaslat módosítását fel fogja tenni
szavazásra. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja, hiszen saját önkormányzati épületről van szó, még ha nem
is az önkormányzat működteti az iskolát, kötelesek ezen gondolkodni.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Egyetért vele, hogy a témát napirenden kell tartani valamilyen módon.
Ő úgy oldaná meg a kérdést, hogy összehívna egy szakmai stábot és megkérdezné, hogyan
látják a műszaki megoldásokat a városnak elviselhető módon történő anyagi háttér
biztosításával. Próbálna tájékozódni egyéb lehetőségekről is.
Ács Rezső polgármester: A JETA-pályázaton szerették volna a pályázat önerejét szerepeltetni,
de ez nem sikerült, a pályázati feltételek kizárják ezt a lehetőséget. Azt gondolja, ha három
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vagy négy évig ki tudnák nyújtani a projekteket, akkor nem terhelné meg annyira a
költségvetést.
dr. Mezei László képviselő: Azt gondolja, hogy a 2018-as évben jelentős üzemeltetési,
fenntartási költségekkel kell számolnia az önkormányzatnak. A teljes beruházási költséget
nem tudták tartalommal megtölteni. Azok a szakemberek, akik a térségben foglalkoznak
iskolák fűtéskorszerűsítésével, hőszigeteléssel, azt mondják, hogy az 507 millió forintos összeg
brutális. A projekt halasztása támogatható, ebben az esetben csökken az aggodalmuk a
pénzeszközök felhasználásával kapcsolatban.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Felolvassa a határozati javaslat módosító javaslatát, amit feltesz
szavazásra: „ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a TOP-6.5.1-16SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai
korszerűsítése” című projekt megvalósításához a szükséges önerőt, mindösszesen bruttó
247.266.598.,-Ft-ot szakaszosan, a 2018. évi, a 2019. évi és a 2020. évi költségvetésében
biztosítja; felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő tárgyalások lefolytatására, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.”
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2018. (I.25.) határozata
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című
projekt támogatási szerződésének megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú,
„Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai
korszerűsítése” című projekt megvalósításához a szükséges
önerőt, mindösszesen bruttó 247.266.598.,-Ft-ot szakaszosan, a
2018. évi, a 2019. évi és a 2020. évi költségvetésében biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

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

2018. február 7.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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20. A Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat megvalósításának
eredménye
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens, Magyarné
Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
23/2018. (I.25.) határozata
a Hiszek Benned Sport Program I. alprogram II. ütem pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.

Ssz.
1.
2.

az alábbi szervezetek részére nyújt támogatást:
Program neve
Szervező neve
Program
összköltsége
Úszás – Űzd biztonsággal a vízi
Szekszárdi Sportközpont
3.000.000.- Ft
sportokat
Közhasznú Nonprofit Kft.
FITT NAP szabadidős sportnap
FITT Lesz Sportegyesület
1.340.000.- Ft

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a szervezetekkel kötendő
támogatási megállapodásokat készítse elő;
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester
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4.
felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságát a
támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző

5.
elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását a Jogi
Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztálya felügyelje.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

21. Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti
szerződés felmondására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Göttlinger István aljegyző
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy az ipari park területén fekvő, szóban forgó
terület hasznosítása nem történt meg a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató
Kft. részéről, javasolja a szerződés felmondását, mellyel egy értékes terület szabadul fel az
önkormányzat számára. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A P.S.A-ról az a véleménye, hogy egy korrekt cég, sajnálja, hogy nem
tudta megvalósítani a csarnok építését.
Ács Rezső polgármester: Lehet, hogy a képviselő úr összetéveszti a P.S.N. Kft-vel.
Rácz Zoltán képviselő: Igen, rájuk gondolt.
Ács Rezső polgármester: A P.S.N. Kft-nek olyan sok munkája van, hogy már az önkormányzati
beruházásokban sem tud részt venni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
24/2018. (I.25.) határozata
a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel
létrejött bérleti szerződés felmondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megállapítja, hogy a 122/2016. (IV.28.) határozatával
jóváhagyott beruházás a jelen határozat meghozatalának
időpontjáig nem valósult meg, illetve annak megkezdésére sem
került sor;
2.
felhívja a polgármestert, hogy az Önkormányzat és a
P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipar- szolgáltató Kft. között
létrejött V/A.55-5/2016. számú szerződést mondja fel.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel karbantartási feladatok ellátásra kötött
feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai
feladatok átvételére
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a hivatal előkészített egy anyagot,
amely javaslatot tesz arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött, a karbantartási
feladatok ellátására vonatkozó megállapodást szüntesse meg az önkormányzat és a feladatot
saját brigáddal biztosítsa. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Rácz Zoltán képviselő 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 – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2018. (I.25.) határozata
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a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel karbantartási feladatok
ellátásra
kötött
feladat-ellátási
megállapodás
megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok
átvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-vel 2007. június 29.
napján kötött feladat-ellátási megállapodás és módosításai
közös megegyezéssel, 2018. február 28. napi hatállyal történő
megszüntetéséhez hozzájárul;
2.
felhívja a polgármestert a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
tájékoztatására,
3.
hozzájárul a Polgármesteri Hivatal létszámának 5 fő
karbantartó (1 fő karbantartó csoportvezető, 4 fő karbantartó),
a Szociális Központ létszámának 3 fő közalkalmazott (3 fő
mosodai alkalmazott), a Városi Bölcsőde létszámának 1 fő
közalkalmazott (1 fő mosodai alkalmazott) létszámmal történő
bővítéséhez 2018. március 1. napjától,
4.
engedélyezi a karbantartói csoport létrehozását,
5.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges
módosításokat a költségvetési rendeletbe építse be.
Határidő:

Felelős:

1. és 4. pont esetében 2018. február 28.
2. pont esetében 2018. január 31.
3. és 5. pont esetében 2018. február 15.
Ács Rezső polgármester

23. A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy két
külföldi játékosnak szeretne lakást biztosítani és ha van az önkormányzatnak kiadó lakása,
akkor azt bérbe venné. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Rácz Zoltán visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Mindenki tudja, hogyan állnak az önkormányzati lakásokkal. Az,
hogy egy egyesület fog két nemzetközi szintű játékost, akiket jól megfizetnek, berakják egy
lakásba és kérnek húszmillió forint támogatást, mennyire járható út, nem tudja. Ha a
Rosszcsontok sporttevékenysége után minden második szekszárdi érdeklődik, akkor az nagyon
fontos. Olyan helyzetben akar pozízióba kerülni az egyesület, amellyel a város nagyon szűk
keretekkel rendelkezik.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben is szerepel, hogy a lakásokat piaci áron nyújtják,
nem nagyvonalú gesztusként. A Hirling Ádám utcában például bérlőkijelöléssel bír a kórház,
tíz-tizenkét lakás vonatkozásában, amit a város bocsátott rendelkezésre. Bízik abban, hogy sok
fiatal orvosnak, egészségügyi személyzetnek segítenek így a lakáshoz jutásban. Nem értette
pontosan a hozzászólást, mert jelen esetben hat hónapra piaci áron nyújtják a bérletet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján
1.
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
(7100 Szekszárd, Sport u. 3.) részére 2018. február 01. napjától
2018. augusztus 31. napjáig a Szekszárd, Mészáros L. u. 7. III/7.
alatti 50 m2 alapterületű összkomfortos önkormányzati
bérlakást biztosítja;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

a bérleti díjat 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg;

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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3.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, hogy
gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

24. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás
visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az UFC-nek a város felé fennálló tartozása van, amit mindig
hosszabbítanak. A 2018-as évben szeretnének kidolgozni egy részletfizetési ütemezést és
annak megfelelően tudnák fizetni a tartozást, így kettő millió forintot rövid határidőn belül
vissza szeretnének fizetni az önkormányzatnak. Fontos, hogy az egyesület működése ne
lehetetlenüljön el és működőképes maradjon, ezért javasolja az előterjesztés támogatását.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Zaják Rita képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a bizottság minél hamarabb szeretné a
visszafizetési ütemezést megismerni.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Problémás volt eddig is, hogy a sportklub nem számolt el időben
a támogatásokkal. Az anyagból nem látja a garanciát arra, hogy vissza tudják-e fizetni a
huszonhat millió forintot. Akármennyire foglalkoztat a Klub utánpótlás - nevelésben rengeteg
gyereket, minden szervezetnek kötelessége a tisztességes pénzügyi gazdálkodás, nem
támogatja az előterjesztést.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
27/2018. (I.25.) határozata
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a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a 279/2016. (XII.17.) határozata alapján a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére biztosított 26 millió Ft
összegű visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét
2018. június 30. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a
támogatás összegéből 2 millió Ft tekintetében további határidő
hosszabbításra nincs lehetőség;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2. egyúttal felhívja az egyesület elnökét, hogy a fennmaradó 24
millió Ft támogatási összeg részletekben történő megfizetésére
2018. április 10-ig - összeg és határidő megjelölésével dolgozzon ki részletes ütemtervet;
Határidő:
Felelős:

2018. április 10.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert, hogy a részletfizetésre vonatkozó
ütemtervet terjessze a közgyűlés áprilisi ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Ács Rezső polgármester

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

2017. február 5.
Ács Rezső polgármester

25. Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Ahhoz, hogy a cég a szállítói állományt mindig időben ki tudja fizetni,
likvidhitelt használ, melyet minden évben újra igénybe vesz. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A Kft. gazdálkodásában azt tapasztalja, hogy folyamatosan hitelez
az egyetemi karnak. Pénztechnikailag káros tevékenységről van szó. Belekényszerítheti az
önkormányzatot forgóeszköz hitel felvételére. Kérte az ügyvezetőt, hogy szólítsa fel az
egyetemi kart, nyújtson be késedelemmel kapcsolatos számlákat. Így nem támogatható az
előterjesztés.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
28/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére történő likvidhitel
biztosításáról szóló javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
1.
mint alapító tulajdonos, hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 15.000.000,- Ft összegű
folyószámlahitelkeret-szerződést kössön a kiegyensúlyozott
működésének biztosítására;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
hozzá:
a.
b.
c.

a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul
a hitel mértéke: 15 millió forint;
futamidő: 2018. december 31.
a hitel biztosítékaként készfizető kezességet vállal;

Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjét,
hogy a hitel biztosítására
legalább három pénzintézettől
kérjen ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel
kössön szerződést;
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Bay Attila ügyvezető igazgató
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4.
abban az esetben járul hozzá a hitelfelvételhez, ha a
kintlévőséggel érintett adós igazoltan nyilatkozik a tartozás
2018. december 31. napjáig történő megfizetéséről;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.
felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét a
hitelkeret-szerződéshez
szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bay Attila ügyvezető igazgató
26. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés
megkötéséhez
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Megvizsgálták a lízingkérelmet, melyhez kormányzati engedélyt
szükséges kérni, hiszen éven túl nyúló lízingről van szó az előterjesztésben. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
29/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. gépjármű beszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásainak
figyelembe vételével hozzájárul, hogy az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló Szekszárdi Diákétkeztetési
Korlátolt Felelősségű Társaság gépjármű beszerzésre pénzügyi
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lízingszerződést kössön a Merkantil Bankkal 2.450.000 Ft
finanszírozási összegre;
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése,
illetve 10/E. § (1) bekezdése alapján az 1. pont szerinti adósságot
keletkező ügylethez történő „kormányzati hozzájárulás”
tárgyában a szükséges kérelem benyújtásáról a Magyar
Államkincstár felé gondoskodjon.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

27. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Csillag Balázs
ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Technikai jellegű módosításokról kell döntenie a közgyűlésnek. Kéri
a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
30/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
elfogadja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a módosító okirat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. január 30.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy a cég alapító
okiratának módosítására vonatkozó eljárás megindításához
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2018. február 9.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(22. 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 a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
31/2018. (I.25.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 30/2017. (II.28.), a 70/2017. (III.29.), a 97/2017.
(IV.27.), a 129/2017. (V.18.), a 151/2017. (VI.22.), a 158/2017.
(VI.22.), a 162-163/2017. (VI.22.), a 215/2017. (IX.29.), a
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225/2017. (IX.29.), a 244/2017. (X.26.), a 247-248/2017. (X.26.),
a 251-252/2017. (X.26.), a 269/2017. (X.26.), a 275/2017.
(XI.30.), a 276-279/2017. (XI.30.), a 281/2017. (XI.30.), a 283285/2017. (XI.30.), a 287-290/2017. (XI.30.), a 292-310/2017.
(XI.30.), a 312-313/2017. (XII.14.), a 316-322/2017. (XII.14.), a
325-326/2017. (XII.14.), a 328-334/2017. (XII.14.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

29. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV.
negyedév)
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens
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 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
32/2018. (I.25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2017. október 1. – 2017.
december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. január 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester

30. önálló képviselői előterjesztés- javaslat:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítés miatt
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(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
Rácz Zoltán képviselő: Szekszárd városra ráégett a trafikmutyi és az Elios-mutyi témája. Kéri a
szemben ülő képviselőket, hogy kérjék ki az OLAF-jelentést, hogy abba betekinthessenek. Ezt
kérik az előterjesztésben is.
dr. Mezei László képviselő: Egy lezárt jelentésről van szó, melynek az utolsó mondata
kiegészítő ajánlatokat tesz. A jelentés eredményébe szeretnének betekinteni. Négy pontban
állapítottak meg törvénytelenségeket, melyeket meg akarnak ismerni. Tudják, hogy Szekszárd
pályázott, a kiírás előtt másfél évvel korábban írtak alá egy szerződést, nem tudják, hogy
érintette a dolog Szekszárdot, de azt megállapítja, hogy rossz a közvilágítás Szekszárdon,
sötétség van. Példaként mondja, hogy Kecskeméten tavaly tizenegy olyan emberi sérülés
történt, melyeket a megvilágítással is összefüggésbe hoztak. Meggyőződésük, hogy az általa
és egy műszaki mérnök által polgármester úrnak átadott információk szerint rossz a
közvilágítás Szekszárdon. Nem kérte és hatalmazta fel a polgármestert senki, hogy a
közvilágításon megtakarítson harminc millió forintot úgy, hogy veszélyezteti az emberek
életét.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A képviselői előterjesztés - javaslatot az SZMSZ szabályozása szerint
kiküldték a közgyűlési anyaggal és felvették a napirendi pontok közé. Néhány dolgot azonban
tisztázni kell. Az elkészült OLAF-jelentés sorsáról pontos szabályozás szerint rendelkeznek. Az
érintett ország nyomozóhatóságának megküldik a jelentést, a nyomozóhatóság feladata
eldönteni, hogyan lép tovább az ügyben. A másik dolog, hogy az OLAF-jelentés nyilvánosságra
hozatalánál csak az OLAF főigazgatója dönthet abban, hogy egy adott jelentés nyilvánosságra
kerül-e, mérlegelni kell, hogy nincs-e benne olyan adat, információ, ami személyeket érinthet,
akik érintettek voltak a vizsgálatban, mert részt vettek a beruházásokban és számukra ez
hátrányos lehet. A nyilvánosságra hozatal felelősségét nem vállalhatja át egy önkormányzat.
Mezei képviselő úr már mondta, hogy rossz a világítás, de rajta kívül senki nem jelzett ilyen
problémát. Látott tévéfelvételeket, ahol ködös időben esti fényt mutattak be, hozzáteszi, hogy
nem Szekszárdon volt. 2014. évközben valósult meg Szekszárdon a fejlesztés, 2017-ig
bezárólag, mintegy százhatvan millió forinttal fizettek kevesebbet a közvilágításért. Tavaly
háromszáztizenhárom lámpatesttel bővítették a világítást, a város északi és déli bejárójánál
telepítettek főleg. A megspórolt összeget útépítésre, járdafelújításra, iskolai-óvodai
felújításokra tudják fordítani. A beruházás a tervezett eredményeket tudta biztosítani, hosszú
távon, évente nagyjából ötvenmillió forintos megtakarítást jelent, Szekszárdnak hasznos volt
a pályázaton elindulni.
Rácz Zoltán képviselő: Az előterjesztésben kérték, hogy polgármester úr, mint érintett
személy, kérje ki a jelentést, utána el tudja dönteni az OLAF-főigazgatója, hogy mi hozható a
jelentésből nyilvánosságra. A négyes metró ügyében például azonnal nyilvánosságra került az
OLAF-jelentés. Kéri, hogy a kikérést szavazza meg a képviselő-testület.
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dr. Mezei László képviselő: Nem látja indokoltnak azt, hogy egy országos rendszerbe
bekényszerített helyzetben egy ember feleljen, ne a polgármester felelősségéről beszéljenek,
hanem egy rosszul működő rendszerről.
Zaják Rita képviselő: Véleménye szerint az OLAF igazgatója el fogja tudni dönteni, hogy mi
hozható nyilvánosságra. Szeretnék látni a jelentést.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 4 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elvetett.

31. Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető, Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. beolvadása hosszabb jogi
folyamat, addig is biztosítani kell a működés finanszírozását. Kölcsön formájában szeretné
rendelkezésre bocsátani az önkormányzat az előterjesztésben javasoltak alapján. A
kötelezettség az új gazdasági társaságra fog visszaszállni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
33/2018. (I.25.) határozata
működési célú támogatás nyújtásáról a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
elrendeli, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére a 2018. évi költségvetésből „Működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása” címen
4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint átadásra kerül;
Határidő:

2018. január 31.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 2 sz.
mellékletében a „Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása” címen tervezett keret terhére biztosítsa az
1. pontban megjelölt összeg átadását;
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a
beolvadás után, a bevételek
realizálását követően – legkésőbb 2018. december 31ig köteles a Szekszárdi Közművelődési Kft az átadott pénzeszközt
visszafizetni az
önkormányzat részére.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató

32. Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
34/2018. (I.25.) határozata
az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
között létrejövő USZ-045/7-2011 számú szociális munka
finanszírozása tárgyában 2018. január 01. – 2018. december 31.
közötti finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a finanszírozási szerződés
aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2018. január 26.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

33. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes közbeszerzési
tervének jóváhagyására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
35/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervét – a melléklet szerinti
tartalommal - elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester
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34. Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda
komplett kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs ügyvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens
Ács Rezső polgármester: Már értesültek a képviselők arról, hogy a Kormány jóváhagyta a
szekszárdi sportuszoda létesítéséhez szükséges forrásokat. Szeretnék mielőbb elkezdeni a
munkálatokat, abban kell most a közgyűlésnek dönteni, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatása mielőbb megtörténjen. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
36/2018. (I.25.) határozata
a Szekszárdi Sportuszoda kiviteli munkáira vonatkozóan
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
jóváhagyja
a
Modern
Városok
Programban
megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett kiviteli
munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását;
Határidő:
Felelős:

2018. március 16.
Ács Rezső polgármester

2.
felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti konzorciumi megállapodás megkötésére
és az alapján az eljárás lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
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35. Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Vita volt a bizottságban azzal kapcsolatban, hogy a felajánlott
területről nincs információ, csak az elhelyezkedését tudják, magánterületek vannak azon a
részen. Nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy a földhasználati jogában bárki is
korlátozva legyen a döntésük következményeként. Sajnos van arra példa, hogy eladják a
közhasználati utat és a gazdák onnantól kezdve nem tudják az utat használni. Szeretné a
bizottság, hogy a határozati javaslatban fogalmazzák valahogy meg, hogy a gazdák
rendelkezési joga nem sérülhet a terület hasznosítása során.
dr. Molnár Kata jegyző: A Településrendezési eszköz módosításának eljárása indításáról szól
a határozat, a közgyűlés asztalára még legalább kétszer kerül a konkrét ügy.
Zaják Rita képviselő: Szeretné kérni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
pontosítsák, milyen területről van szó, melyet felajánlanak.
Kővári László bizottsági elnök: Nem tudják, hogy kit érintene a korlátozás, azok a területek
sorban magánterületek. Ő elfogadja jegyző asszony válaszát, hogy vissza fognak térni a témára
és akkor lehet pontosítani.
Zaják Rita képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy ha most szabad utat kap a vállalkozás és
esetleg kiderül, hogy később nem tudják a területet használni, akkor hogyan lépnek tovább?
dr. Molnár Kata jegyző: Szabályozási kérdésről van szó, nem tulajdonjog - cseréről. Az eljárás
indítása után kell megvizsgálni a lehetőségeket és számos véleményezésen keresztül fog még
menni az ügy.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
37/2018. (I.25.) határozata
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a Településrendezési
módosításáról

eszközök

2018/1.

sz.

részleges

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a településrendezési terv 2018/1. számú részleges
módosításának programját megtárgyalta, és - a biológiai
aktivitásérték biztosítása mellett - a szekszárdi 019/2. hrsz-ú
ingatlan véderdőből gazdasági övezetbe átsorolása érdekében a
településrendezési eszközök módosítását határozza el;
2.)

felhívja a főépítészt, hogy a módosítás iránt intézkedjék;

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Herr Teréz főépítész
3.)
felhívja a polgármestert, hogy
településrendezési szerződést kössön.

a

kérelmezővel

Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
36. Csatlakozás a betelepítést elutasító településekhez
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Kabinet
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Megyei Jogú Városok
Szövetségének összefogásában a települések kinyilvánították azon szándékukat, hogy
szeretnék a településüket biztonságban tudni, meg kell tenni mindent ennek érdekében,
hiszen azért választották meg a képviselőket a szekszárdi emberek. Az előterjesztés azért
került a közgyűlés asztalára, hogy kinyilvánítsa, a betelepítések brüsszeli megoldásaival
szemben a Magyar Kormány mellé állva, nem támogatja a betelepítést, Soros György terveit,
a régióban bevándorlás-szervező irodák létesítését, az ehhez kapcsolódó civil szervezetek
megjelenését Szekszárdon. A közgyűlés ismeri a saját civil szervezeteit, hiszen napi
kapcsolatban vannak, valódi problémákra valódi válaszokat adnak, a város pedig támogatja
őket. A közgyűlési határozat az elmondottakat tartalmazza, valamint felkéri Magyarország
Kormányát, hogyha kell, jogszabályok hozásával lépjen fel a Soros-terv és szervezetei ellen. Ez
a kezdeményezés nem pártpolitikai, hanem településpolitikai kérdés. Kéri a közgyűlés
támogatását ebben.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Hogy tudta a polgármester nevetés nélkül végig csinálni az Indexen
megjelent riportot? Előző nap nézte végig a riportot és közelebb kellett menjen a tévé
képernyőjéhez, hogy valamelyik humorista készítette-e a videót és nem a polgármester
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mondja. „Láttunk teherautókat, de nem akarom mondani, hogy miket. Láttunk embereket, de
nem akarom mondani, hogy kiket. Láttuk, hogy teherautókra voltak írva feliratok, például TIR,
ami nyilván az afgán rövidítése a migránsnak és ez nagyon gyanús.” Minden tisztelet a
polgármesteré, hogy ezt végig tudta csinálni.
Ács Rezső polgármester: Végig tudta csinálni, mert ez komoly dolog, lehet ezt humorosan
kezelni, de biztosan tudják, hogy volt az elmúlt időszakban olyan rendezvény, ahová
célirányosan mentek a civil szervezetek, különböző pályázati lehetőségről tájékoztatták a
szervezeteket, amik más civil szervezet számára nem elérhető. Valóban jelentek meg olyan
teherautók Szekszárdon, melyeknek a migráció szó volt feltüntetve az oldalán, nem tudni,
hogy milyen céllal. A probléma nincs annyira messze Szekszárdtól, hiszen pont december
elején volt az M6-os autópályán egy elfogás, melyben nyilván a rendőrség intézkedett, de
nekik kötelességük azokat az értékeket megőrizni, melyeket őseik leraktak. A
népességpolitikai, munkaerőpiaci kérdéseket úgy kell megoldaniuk, hogy Magyarország
berkein belül kell maradniuk.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Ha az volt a cél, hogy ronggyá égessék a város polgármesterét, az
sikerült. Ha komolyan gondolta volna a polgármester az elmondottakat, akkor felhívja a
rendőrfőkapitányt és megkérdezi a dologról. Messze többre értékeli a polgármester munkáját
ennél a tartalmatlan, Szekszárdot beégető videónál. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy az
Európa Tanácsnak előkészített anyag nem ment be a szervezet elé, ezért az Európa Bizottság
sem tárgyalta. Biztosan ismerik a Schultz-Merkel féle egyezményt, meghatározták, hogy
mennyi betelepítést végezhetnek el. Konkrétan százezer darab menekült, elhelyezésük zárt
táborokban történik, rendszeres átvilágítással, minősítéssel.
Kerekes László képviselő: Idézni szeretne egy szöveget: „Ismeretlen személyek, ismeretlen
teherautókkal különböző tevékenységeket végeznek itt a városban, és hát nem tudunk róluk
sem, semmilyen információnk nincs róluk.” Kérdezi, hogy a polgármester szájából hangzottak
el ezek a szavak? Miről is tárgyaljon a közgyűlés?
Ács Rezső polgármester: Az idézett mondatokat valamelyik sajtóorgánumban olvashatta a
képviselő úr, az, hogy hogyan raknak össze egy általa elmondott témát, az újságírói szabadság
kategóriájába tartozik.
Zaják Rita képviselő: A Kossuth Rádióban hallott erről egy hírfoszlányt, szeretné megkérdezni,
hogy melyek azok a civil szervezetek, akik megjelennek Szekszárdon és elszaporodni
látszanak? Itt nem a letelepedési kötvényt árusító cégekről van szó, ugye?
Rácz Zoltán képviselő: Mit szól ahhoz, hogy a fideszes képviselők az Európa Parlamentben
megszavazták az általa nagyon utált szervezetek támogatását? Az, hogy a Kormány bérleti
támogatást biztosít a kvázi betelepített embereknek, hogy tudja ezeket a polgármester
elrendezni magában?
Zaják Rita képviselő: Négy éves volt a kisfia, amikor az asztalnál felkiáltott, hogy állítsuk meg
Brüsszelt! Nem volt könnyű a szituáció. A minap pedig egy beszélgetés zajlott le közte és az
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édesapja között arról, hogy látta a híradásban, az emberek a sínek mellett sétálnak.
Megkérdezte, hogy miért ott mennek, amire az apukája azt válaszolta, hogy menekülnek.
Kérdezte a kisfia, hogy miért menekülnek? Apukája válaszolt, hogy a háború elől menekülnek,
mert megölhetik őket. Visszakérdezett a kisfiú, hogy a gyerekeket is megölik? Azt mondta
apukája, hogy igen, a gyerekeket is megölik. A kisfia nagyon okosan azt mondta, hogy itt sokkal
jobb helyen vannak akkor. Ő nem azt akarja mondani, hogy örül ennek a folyamatnak, de az,
hogy a gyerekének naponta ezt kell hallgatnia, azzal nem ért egyet.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
38/2018. (I.25.) határozata
Szekszárd városnak a betelepítést elutasító településekhez
történő csatlakozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön
bevándorlásszervező irodát működtessenek;
Határidő:
Felelős:

2018. január 28.
Ács Rezső polgármester

2.
úgy határoz, hogy a településekre komoly fenyegetést
jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

37. Kérdések, interpellációk
Ács Rezső polgármester: Kéri Rácz Zoltán kérdéseit.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mit mondjak a
vendégeimnek?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Külföldi vendégei először tizenöt éve látogattak Szekszárdra,
panaszkodtak az útviszonyokra. Elmondta, hogy bezártak az állami cégek, az
önkormányzatoknak az állam kevés pénzt biztosít erre. Nem baj- mondták- ha csatlakozik az
ország az Európai Unióhoz, felzárkóztatási alapot kapnak, abból majd helyreállítják. Tavaly
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megint itt voltak és kérdezték, hogy még mindig nincsenek felújítva az utak? A Bor utca és a
Sárköz utca felé elvitte a vendégeit autóval, hogy lássák, milyen nagyszerű utak épülnek a
pénzükön. Máshol biztosan belebukna ebbe egy testület. Tehát kérdése, hogy mit mondhat a
vendégeinek, mikor lesz a felsővárosi út, járda- és közvilágítási hálózat felújítása?
Ács Rezső polgármester: Melyik útszakaszra gondol a képviselő? A Bartina utcára?
Rácz Zoltán képviselő: A Bartina utcával semmi gond nincs, a folytatásával van probléma.
Menjen végig a polgármester egyszer azon a részen, ahol többezer ember lakik.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy a fogadóóráját becsülettel tartja minden hónapban
és elfogadja, amikor valaki elmondja, hogy a háza előtt milyen állapotban van a járda vagy az
utca. Elmondta már múltkor is, hogy a költségvetési lehetőségeik függvényében tudnak utakat
felújítani. A felújított utcák vonatkozásában elmondhatják, hogy ugyanolyan körülmények
jellemezték azokat korábban, mint a felsővárosi utcák egy részénél. A JETA-pályázatnak
köszönhetően talán a felsővárosi utcákban is fognak utakat, járdát felújítani. Reméli, hogy
számíthat minden képviselőre, amikor a költségvetésnél a felújításokat megszavazzák. Azt el
kell fogadni, hogy harmincháromezer lakos igényeit egyszerre nem tudják kielégíteni.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Józan ész” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Az önkormányzatiságot azért találták ki a demokraták, hogy a központi
hatalom esetleges túlkapásaival szemben legyen a társadalomnak kontrollja. Az egyik
legnagyobb túlkapás az önkormányzati iskolák átadása a KLIK-nek nevezett szervezetnek.
Mindenki tudta, hogy nem lesz életképes a dolog, de a fideszes úthenger mindent letiport.
Voltak olyan józan önkormányzatok, amelyek nem voltak hajlandók átadni iskolájukat. A
bíróság jogerősen ki is mondta, hogy alkotmányellenes volt az eljárás. Nem kéne elővenni a
józan eszet és a szekszárdiakért nyomkodni a gombokat?
Ács Rezső polgármester: Szekszárd esetében kifejezetten jó a kapcsolat a Tankerületi
Központtal. Ennek köszönhetően két iskolában indul el közel egy milliárd forintos fejlesztés,
melyet a Központ fog megvalósítani, nem a város. A Babits és a Garay János Általános Iskola
vonatkozásában történik mindez. Büszkék a közös kezdeményezésekre is, ilyen a Dienes
Valéria Általános Iskolában az étkező új bútorzata is. Három óvodában és kettő iskolában
például műfüves pályát tudtak építeni, tornatermet, öltözőket újítottak fel. Jó az
együttműködés, forrásokat az önkormányzat és a Tankerület is tud csoportosítani. Ha az
iskolák az önkormányzat fenntartásában maradtak volna, csak kettő iskola felújítására lenne
keret, így minden iskola részesülhet a felújításokban. Folyamatosan és együtt fejlesztik az
iskolákat, óvodákat. Örül neki, hogy Gerzsei Péter személyében konstruktív igazgatója van a
tankerületnek.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Elkerülhető-e?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Karácsonyi üdvözletében mondta, hogy szeretettel gondol képviselőtársaira. Nem minősíti úgy őket, hogy soraikban csupa korrupt, szélhámos ember van, aki
pártutasításra eladná a lelkét is. Az Elios Kft. ügye ráégett Szekszárdra országosan ugyanúgy,
mint a trafikmutyi. A képviselők józan eszére apellál és a lelkiismeretükre, hogy engedik
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felszínre törni az igazságot. Az a tudtával huszonötezer forintos lámpa, amit kettőszázezer
forint körüli összegért szereltek be tizenöt perc alatt, rendben volt? A mód, ahogy az uniós
pénzből megvalósítandó közvilágítási korszerűsítés országos kiírásra sem került, de már
megnyerte a közbeszerzést a bizonyos Tiborcz nevű vállalkozó, rendben van? A szekszárdi
vállalkozások szóba sem kerülnek a nagy projekteknél, kérdezi, hogy az rendben van-e?
Sajnálja, hogy napirendre sem tudták tűzni a vizsgálat kikérését, az abba való betekintést.
Szerencsére van olyan önkormányzat, amely kikérte az Elios Kft. jelentését és az összes
önkormányzatra vonatkozik. Ismét azt kéri, hogy vegyék elő a jobbik énjüket.
Ács Rezső polgármester: A Tanú című film jutott eszébe, amikor mondják Bástya elvtársnak,
hogy ez már az ítélet. Megírta a képviselő úr a hozzászólást abban a reményben, hogy a
közgyűlés nem is veszi napirendjére a témát, de ki lett küldve és napirendre tűzte a közgyűlés,
sőt meg is tárgyalta és döntés született benne. Továbbra is azt mondja, hogy a beruházás
megtakarítást jelent a költségvetésnek. Felé a két képviselőn kívül nem jelzett más olyat, hogy
rossz a közvilágítás. A fenntartás és bővítés továbbra is feladat, de megvédi az akkori
testületet, mert a város érdekében hozta meg a döntést.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely
ügyében

dr. Mezei László képviselő: Egyedülálló Szekszárd abban is, hogy kettőszázötven kóbor kutyát
az ipari parkban tartanak. Ezzel is égnek, mint a rongy. Tudja, hogy a józsefpusztai megoldási
javaslat csak azért nem volt megfelelő, mert ő készítette elő. A polgármester elkezdett félni,
hogy a gyerekeket fogják bántani a menhelyes kutyák, pedig a menhelyet több gyerek is
látogatja és baleset még nem történt. Kéri, hogy mondja meg a polgármester, mit tudnak
letenni az asztalra kutyamenhely ügyben, ha az nem volt jó, amit ő csinált. Volt bátor küldeni
még egy földtulajdonost a polgármesterhez, de még nem adtak választ neki sem, hogy miért
nem jó a megoldás? Milyen megoldást javasolnak a képviselők a menhely ügyében?
Ács Rezső polgármester: Örülne-e a képviselő úr, ha a háza mellé telepítenének egy
kutyamenhelyet anélkül, hogy megkérdezték volna? Semmi más nem történt, mint hogy
megkérdezték a józsefpusztaiakat. Fiáth Szilviával, az alapítvány elnökével folyamatosan
keresik a megoldást. Sajnos azzal van gond, hogy az emberek kiteszik a menhely közelében a
kutyákat és egy forgalmas út mellett ez nagyon veszélyes. Amikor megfelelő területet találtak,
figyelmeztette őket a menhely vezetője, hogy a kitett kutyák felfutnak az autópályára és
balesetet okoznak. Olyan helyet kell keresni, amely nem lakott terület és nem főút mellett
van. A telektulajdonos, akit küldött a képviselő úr, olyan négyzetméterárat kért a szóban forgó
telekre, melyet nem tud kifizetni az önkormányzat. Köszöni a képviselő úrnak ezirányú
munkáját.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez Rettegés címmel

dr. Mezei László képviselő: Miért kellett ezt a mai csúfságot bevállalnia a polgármesternek?
Miért kell kiállni tájékozatlanul, hatalmas blöfföket állítani és még azt sem vette észre
polgármester úr, hogy behúzza a riporter kérdésekbe, utána alátölt egy nyilatkozatot, mely
vitte az egész riportot. Tudja, hogy ez egy kiadott kötelező feladat, de nem lehetne ezt
kulturáltan tenni, amitől nem égnek ennyire be?
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Ács Rezső polgármester: A felkészületlenséget illetően kifejtené képviselő úr a véleményét?
dr. Mezei László képviselő: Felhívná az érintett személyeket tájékoztatásért, akik ezen a
területen dolgoznak. Ha bizonytalannak érzi magát OLAF-ügyben, felhívhatna néhány embert,
akik ott ülnek az Európai Tanácsban, hogy elmondják az aktuális helyzetet. Bevándorlás
témában a rendőrfőkapitányt, a határvédelmiseket és kérdezze meg, hogy Szekszárd milyen
mértékben van kitéve a migrációnak. Egy ráutaló magatartás elég lett volna, hogy igen, ez a
veszély áll fenn, melynek érdekében ezt és ezt fogja tenni.
Ács Rezső polgármester: Sajnos a képviselő úr nem látta a vágatlan anyagot a riportról. Tudja,
hogy az említett sajtóorgánumnak nem az objektív megvágás és tájékoztatás a célja. Nagyjából
tíz kérdést tett fel az Index újságírója, melyből aztán összeollózták az anyagot. Nyilván semmi
köze az eredeti anyaghoz. Ő a rendőrséget is felhívta és tisztában van az itteni mutatókkal, de
ezeket nem lehet akárhogy kiadni. Amiket elmondott, azokat a helyi és országos
médiumokban már olvasni lehetett, semmi újat nem tartalmazott a nyilatkozata.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez migránskérdésben

dr. Mezei László képviselő: Megkérdezték azokat az európai uniós képviselőket, akik otthon
vannak migránskérdésben. A kvóta-elképzelést be sem vitték az Európa Tanács elé, tehát nincs
kvóta-ügy. Amit Orbán Viktor bevállalt Brüsszelben, azt el is végezte, 9.9 milliárd forintot
felhasználtak rá. Itt áll a kérdés és ezt ajánlja figyelembe, mert ezek a tények.
Ács Rezső polgármester: Nem vitatkozik azon, hogy nincs kvótakérdés és migránskérdés.
Három éve is ezt mondták és kiderült, hogy mégis van. Annyit még hozzáfűz, hogy nagyon jó
volt az az összejövetel, ahol beszámoltak a polgármesterek Budapesten a saját
tapasztalataikról. Például Mórahalom polgármestere számolt be arról, hogy amikor nem volt
még határzáró kerítés, milyen volt az élet a településen, hogy nem merték elengedni a
gyerekeket, hogy lopták a kertekből a zöldséget, gyümölcsöt. Budapest, ötödik kerületéből
könnyű védeni a bevándorlás-szervező szervezeteket.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 05
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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