Szám: IV.20-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. február 25-én
(csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László,
Kővári László, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita, Pap Máté, Rácz Zoltán képviselők.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese,
Feri Blanka osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor,
Dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Kajsza Péter az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke,
Weiszné Szabó Magdolna az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
titkára,
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke.

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.
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A polgármester elmondja, hogy a mai napon van a kommunizmus áldozatainak emléknapja,
felkéri a közgyűlés tagjait és a megjelenteket, hogy 1 perces néma felállással adózzanak az
áldozatok emlékére.
dr Varga Katalin jegyző: Két új napirendi pont felvételére tesz javaslatot: „A Modern Városok
Program keretében együttműködési megállapodás közgyűlési jóváhagyása”, illetve Rácz
Zoltán képviselő úr terjesztett elő javaslatot „Gyermekeinkért, Magyarország jövőéjért”
címmel.
Zaják Rita képviselő: Hét kérdést és egy interpellációt szeretne intézni,
 „Műanyag újrahasznosítás”,
 „30 nap vagy két hónap?”
 „A Garay iskola udvara.”
 „Az átláthatóság a nyilvánosság jegyében.”
 „Mi újság Cikón?”
 „Diákétkeztetés.”
 „A Szekszárd név használatáról szóló rendelet” címmel.
Kerekes László képviselő: Orbán Viktor miniszterelnök látogatásával kapcsolatosan lenne egy
kérdése polgármester úrhoz, illetve a másik kérdése: „A jövőre várhatóan elkészülő
fejlesztések tervek megtekintésére hol, és milyen módon van lehetőség?”
Rácz Zoltán képviselő: Interpellációjának címe „Mi lesz a Polgármesteri Hivatal házasságkötő
terem seccójával?”, és egy kérdést intéz polgármester úrhoz a Modern Városokkal
kapcsolatban.
Gombás Viktória képviselő: A polgármester úrhoz kíván kérdést feltenni „Hogyan lehet
bejutni egy lezárt építési területre?” címmel.
A polgármester szavazásra teszi fel „A Modern Városok Program keretében együttműködési
megállapodás közgyűlési jóváhagyása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért” című előterjesztés
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 8
igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 7 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjével együtt a teljes napirendet, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az
alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(51. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről
(30. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(43. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.

Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város területén és várostérségében” című felhívásra benyújtandó pályázat
jóváhagyására
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
Fehérvári Tamás elnök
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8.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9.

Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés
megszüntetése
(60. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(59. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának
elfogadása
(57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Javaslat konzultációs fórum létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(56. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(61. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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18.

A Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

19.

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
megállapodás módosítása
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.

A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

21.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.

Javaslat a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2016. évi
szabadságolási ütemtervének elfogadására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.

A XIII. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(50. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5

Társulásra

vonatkozó

társulási

jkv0225

29.

A Német Színház lakáskérelme
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.

A Tolnatáj Televízió támogatás kérelme
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32.

Caritas Alapítvány támogatási kérelme
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

35.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

36.

A Modern Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodás
jóváhagyása
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

37.

„Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért”
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő

38.

Kérdések, interpellációk
 dr. Mezei László kérdése Ács Rezső polgármesterhez,
 Rácz Zoltán és dr. Mezei László képviselők interpellációja dr. Haag Éva
alpolgármesterhez,
 Rácz Zoltán képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz
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 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Műanyag újrahasznosítás”
címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „30 nap vagy két hónap?”
címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „A Garay iskola udvara”
címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Az átláthatóság a
nyilvánosság jegyében” címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi újság Cikón?” címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése dr. Varga Katalin jegyzőhöz „A Szekszárd név használatáról
szóló rendelet” címmel,
 Zaják Rita kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetés” címmel,
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Látogatás” címmel.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „A jövőre várhatóan
elkészülő fejlesztések tervek megtekintésére hol, és milyen módon van lehetőség?”
 Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem seccójával?” címmel,
 Gombás Viktória képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hogyan lehet bejutni
egy lezárt építési területre?” címmel.
ZÁRT ÜLÉS:
39.

Felterjesztés miniszteri elismerés adományozására
(46. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(58. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
7

jkv0225

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(51. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
26/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három
évre várható összegének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az
államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt
kötelezettségének eleget téve - a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek 2016. költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2016. év, folyamatos
Ács Rezső polgármester
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről
(30. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság a
rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester felkéri dr. Cseke László könyvvizsgálót, hogy tegyen szóbeli kiegészítést az
előterjesztéshez.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Az írásos előterjesztést elfogadásra javasolja. A véleményében
próbált egy olyan jogszabályi környezetet megidézni, amelynek alapján nem kifejezetten a
pénzügyi szektorban dolgozók is, a jogszabályok alapján ellenőrizni, és felülvizsgálni tudják azt,
hogy a költségvetésnek a kötelező tartalma, összefüggései, ebben a költségvetési rendelet
tervezetben megjelennek. Úgy gondolja, hogy ez megfelelő arra, hogy megalapozza a 2016.
évi pénzügyi, költségvetési gazdálkodását az önkormányzatnak. Ki szeretné emelni azt, hogy
197 millió Ft összegű tartalék szerepel a költségvetésben. Nagyon fontos változások történtek
az elmúlt napokban Szekszárd gazdasági fejlesztését illetően, értelemszerűen ezek még nem
tudtak a rendelettervezetben megjelenni, de a következő negyedévi módosításban szerepelni
fognak.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az elmúlt napokban élt azzal a lehetőséggel, hogy ezt az anyagot
egy könyvelő és könyvszakértő társaságnak átadja, és a véleményüket meghallgassa. A
költségvetésben 26 helyen tett jelentős módosítást ez a három fős könyvszakértő csapat, és
az alapvető megállapításuk, hogy nehezen befogadható az a gyakorlat, miszerint egy 10
milliárdos költségvetést úgy módosítanak, hogy 50 %-ban eltér az alaptervtől a tényterv. A
másik megállapítás, amit a szakértő csapat tett - és a közgyűlésnek ajánlja a figyelmébe - hogy
óriási mozgásteret biztosít a város vezetőjének, illetve olyan pénzeszközök mozgatása
jelentkezik a költségvetésben, amely nehezen tölthető meg tartalommal. A következő
észrevétel az volt, hogy a költségvetés törekszik egy jogszerűségre, törekszik arra, hogy a
lehetőségeket és a feladatokat arányosítsa, de ezekben a szabad pénzeszközök elosztásában
is gazdasági ellentmondásokat észlel, ezért nem tudja támogatni a költségvetés elfogadását.
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Ács Rezső polgármester: Nem a tavalyi tényszámok képezik a költségvetés elkészítésének az
alapjait, hanem feladatfinanszírozás elvén történik minden évben a költségvetés tervezése.
Vannak kötelező, és önként vállalt önkormányzati feladatok, amelyekhez szükséges a
költségvetési forrásokat biztosítani. Nagyon sok olyan területe van a költségvetésnek, amely
lényegesen eltér a 2016. év vonatkozásában a 2015. évi teljesítéstől. Az állami feladatátvállalás
évről-évre változik, az önkormányzatnak mindig újabb lehetőségei nyílnak – például a Modern
Városok Program – ami alapján elkészül a költségvetés, amely egy 10,430 milliárd Ft-os
főösszeggel indul, és 197 millió Ft-os tartalék szerepel benne. Ebből a 10 milliárd Ft-ból - csak
hogy a nagyságrendeket érzékeltesse – közel 3 milliárd Ft önként vállalt feladat. Azt gondolja,
hogy ez egy nagyon fontos üzenet a szekszárdi lakosok felé, hiszen a mindennapok könnyebbé
tétele, és a megfelelő színvonal biztosítása, akár városüzemeltetésre, akár
intézményfenntartásra, akár beruházásokra, rendezvényekre gondol, sokat jelent. A
segélyezés kapcsán az elmúlt időszakban több vita is lefolytatásra került, hiszen nagy
felelősség az, hogy rászoruló embertársai mellé álljon. Az önkormányzati költségvetés
tartalmazza például azt a 30 millió Ft-os alapot, amelyből a gyógyszertámogatást tudja a város
finanszírozni. Erre központi költségvetési forrás nincs, ezt helyi adókból biztosítja a város.
Szekszárd város gazdasága, nagyságrendjéhez képest is nagyon erős, ami azt jelenti, hogy a
helyi adóbevételek jól tervezhetők, és ezek azok a források, amelyből jóléti intézkedésekre,
juttatásokra forrást tudnak biztosítani. Következő, amit kiemelne, az a városüzemeltetés. A
költségvetésben, évről-évre nő az erre fordított összeg, konkrétan a 10 milliárdos főösszegben
2016-ra előzetesen 800 millió Ft-os nagyságrendet tesz ki. Úgy gondolja, hogy ez óriási
előrelépés, de természetesen nem elégedett. Amennyiben a város költségvetése, gazdasága
az ehhez szükséges forrásokat, és a finanszírozás ellátásához szükséges anyagiakat tudja
biztosítani, ez lesz az a kiemelt terület, amelyet mindig fokozott figyelemmel fog kísérni. A
másik úgyszintén nagyon fontos, amit megemlítene, az a civil szervezetek támogatása. A
költségvetésben szereplő összeg 50 millió Ft, és 30 millió Ft-os forrás áll rendelkezésre.
Célirányosan név szerint szerepelnek azok a civil szervezetek, akik a feladat átvállalásához
kapcsolódóan kapják meg ezeket a forrásokat. A tavalyi esztendőben, a helyi adóbevételek
alakulásának köszönhetően tudott a költségvetésen módosítani, és ezáltal a bizottsági
kereteket megemelték 10 millió Ft-tal. Bízik abban, hogy ezt a lépést az idei esztendőben is
meg tudják tenni. Természetesen – mint ahogy dr. Cseke László könyvvizsgáló elmondta - a
Modern Városok Program elemei még nem kerülhettek bele, hiszen ezeknek a
programelemeknek a tervezése, költségbecslése a következő hetek feladatait fogja jelenteni.
Az egészségüggyel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy az egészségügyi alapellátás
feltételeit és infrastrukturális hátterét nem csak megerősíteni, hanem lehetőség szerint
bővíteni is szeretné.
Zaják Rita képviselő: A civil szervezetekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen
már esett szó erről és valóban a város erejéhez mérten, nem kis összeggel támogatja a civil
szervezeteket. A bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy az elmúlt években a központi pályázati
lehetőségek drasztikusan visszaestek, számos civil szervezet vezetője megjegyezte, hogy
évekig sikertelenül pályáztak. A probléma szerinte abban van, hogy nagyon jelentős
pénzösszegeket nem tudnak országos szinten elnyerni a működésükhöz, és ezért nehezül el
folyamatosan a helyzetük. Azt szeretné kérni a polgármester úrtól, hogy ez ügyben legyen
szíves továbbítani ezt a problémát.
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Ács Rezső polgármester: Meg fogja tenni az észrevételt, de emellett saját költségvetésből
lehetőség szerint kell biztosítani a finanszírozást. Nyilván vannak olyan területek, amit
feladatátvállalás címén is akár központi költségvetésből, pályázatokból tudnak finanszírozni,
és ahogy eddig, ezek után is figyelemmel fogja kísérni a civil szervezetek működését.
Rácz Zoltán képviselő: Mezei képviselő társa nem azt kérdezte, amire polgármester úr
válaszolt. A civil szervezetekkel kapcsolatban a Szociális és Egészségügyi Bizottságnál is
felmerült, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyekről nem igazán tud a város. Tavaly már
felvetette, hogy tartsanak a civil szervezeteknek fórumot, amelyen részt vennének, és
beszámolnának a tevékenységükről, ezáltal mindenki megismerné őket.
Ács Rezső polgármester: Képviselő urat szeretné tájékoztatni arról, hogy ennek kialakult
rendszere van már a város közgyűlésében. A Humán Bizottság előtt, rendszeresen
beszámolnak a civil szervezetek a munkájukról, és vannak olyan kiemelt civil szervezetek,
amelyek a közgyűlés előtt számolnak be. Emellett a Civil Kerekasztal az, amely Szekszárdon
összefogja ezeket a szervezeteket, és ő maga is személyesen tartja velük a kapcsolatot, részt
vesz rendezvényeken. Úgy gondolja, hogy minden olyan fórum a rendelkezésükre áll, amely
az információ áramlást, szigorú elszámoltatást, a szakmai munka felügyeletet magában
foglalja, és a városban ez kiválóan működik. Az első megjegyzéséhez annyit fűzne hozzá, hogy
Mezei képviselő úr nem kérdést intézett, hanem a vitában való hozzászólás során elmondta a
véleményét a költségvetéssel kapcsolatban.
További hozzászólás nem lévén, a polgármester a vita szakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott, és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság a
rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete a lakások és
helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994.
(II. 1.) KT. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(43. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
12

jkv0225

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.

Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei
jogú város területén és várostérségében” című felhívásra benyújtandó pályázat
jóváhagyására
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
Fehérvári Tamás elnök

Ács Rezső polgármester: Mielőtt a bizottsági vélemény elhangozna, annyit szeretne
elmondani, hogy az operatív program keretében az első pályázati kiírások már megjelentek,
és ennek nagyon fontos eleme a foglalkoztatással kapcsolatos pályázat. A tegnapi nap
folyamán sikerült megállapodásra jutni a megyei önkormányzattal és a kormányhivatallal, így
tulajdonképpen a város vonatkozásában nemcsak a város határáig, hanem a szekszárdi járás
területére kiterjedően tud megállapodást kötni, az önkormányzat annak érdekében, hogy a
szükséges indikátorokat tudja teljesíteni. Az év során a Területi Operatív Program, illetve az
Integrált Településfejlesztési Stratégia esetében is módosításra kell, hogy sor kerüljön a
programok előrehozatalával. Két ütemben történik a megvalósítás.
dr. Varga Katalin jegyző: Az ülés előtt került kiosztásra az a megállapodás, amit a polgármester
úr említett, és a tegnapi egyeztetés alapján alakult ki. A legfontosabb módosítása - az
előzetesen kiküldöttekhez képest - a területi elhatárolás.
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 15 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 15 fő- 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
27/2016. (II.25.) határozata
a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében” című felhívásra
benyújtandó pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja
TOP-6.8.2-15
kódszámú, „Helyi
foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében”
című pályázatának benyújtását.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás
aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
együttműködési megállapodások aláírására, a jegyzőt pedig azok
ellenjegyzésére.
Határidő:

Felelős:

8.

1. pont tekintetében 2016. március 17,
2. és 4. pont tekintetében folyamatos
3. pont tekintetében 2016. február 29,
Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Ilyen részleteiben kitérő beszámolóval még nem találkozott.
Láthatóak azok a problémák, amelyek pillanatnyilag bizonyos területeket érintenek, ami akár
a mostani elhelyezésből is adódhat. Kérése, hogy az összes képviselő kapja meg az ügyintézők
elérhetőségét.
dr. Mezei László képviselő: Úgy gondolja, nem lehet azt megtenni, hogy a bizottsági ülés előtt
készített anyagokat az utolsó pillanatban kapják meg a képviselők. Folyamatosan információ
hiányban tartják őket, aminek az a következménye, hogy ha nyilatkozik, akkor az támadható.
Egy ilyen szakmailag megalapozott háttér akkor működik jól, hogy ha a képviselők, a
bizottságok, időben korrekt anyagokat kapnak. Lényegesen profibb, jobb, hatékonyabb
munkát szeretne elvárni, még akkor is, ha itt az alapcél az, hogy az ellenzéki képviselőket
folyamatosan nehéz helyzetben, információ hiányban tartsák.
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester a vita szakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 15 fő- 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának 2015. évi munkájáról szóló, a jegyző által előterjesztett
beszámolót.
Határidő:
Felelős:
9.

2016. február 25.
Ács Rezső polgármester

Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, miszerint a Modern Városok
Program keretében forrásokhoz jutott az önkormányzat. Van lehetőség ezen pénzösszegek
megfelelő felhasználására, amellyel esetleg olyan hozamot sikerül elérni, amivel ki lehet
egészíteni a költségvetést. Ez a határozati javaslat teszi lehetővé, a Mérey Mihály
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Infrastruktúra Fejlesztési Program kapcsán kapott 3 milliárd Ft felhasználását, lekötését.
Természetesen maga a munka is el fog indulni hamarosan, de ez csak olyan ütemben
lehetséges, amilyen ütemben ennek az összegnek a szabadon felhasználható része
rendelkezésre áll. Ezen elvek alapján a határozati javaslat módosítására tesz javaslatot: Az 1.
pontban szerepeljen, hogy a maximum 3 milliárd Ft összegű átmenetileg szabad pénzeszközt
tőke és hozamgarantált állami garanciával rendelkező értékpapírba fektethesse az
Önkormányzat. Ezzel a módosítással javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozati
javaslatot.
A polgármester kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslat 1.
pontjának alábbi módosításával: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése 3 milliárd Ft összegű átmenetileg szabad pénzeszközök legfeljebb 3 hónapos
időtartamokra történő pénzintézeti lekötését határozza el. A lekötést olyan összegű
megoszlással kell eszközölni, hogy az igazodjék a kiadások üteméhez, valamint csak tőke- és
hozamgarantált ügyletekre vonatkozhat”.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő, a Humán Bizottság elnöke: A Humán Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a kiegészített határozati javaslatot javasolja a közgyűlésnek
elfogadásra.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A miniszterelnök úr látogatásakor bejelentett összegnek, ez a részét
képezi? EU-s forrás vagy nemzeti forrás? Szabad felhasználású része van a 3 milliárd Ft-nak?
Ács Rezső polgármester: A 33 milliárd Ft-nak a 3 milliárd Ft a részét képezi. A
programcsomagnak az egyik pontja, a város és a borvidék infrastruktúra fejlesztésének részét
képezi. Mindez nemzeti forrás, a költségvetésből finanszírozza a kormányzat. A szabad
felhasználás azt jelenti, hogy amíg nem kell kifizetni az elvégzett munkákat, addig lehet
hasznosítani ezeket az összegeket, ebben az esetben lekötésről van szó. A lekötésből keletkező
hozam a város költségvetését gazdagíthatja.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné megerősíteni, amit Máté Péter tanácsos javasolt a
bizottsági ülésen, miszerint fontos, hogy garanciák legyenek. A Magyar Állam, a költségvetés,
és minden megfelelő intézmény jogilag garanciát vállaljon arra, hogy ez az összeg hozammal
együtt kerüljön vissza a helyére.
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Rácz Zoltán képviselő: A határozati javaslat kiegészítését szeretné kérni azzal, hogy ennek a
pénznek a felhasználása a közgyűlés felhatalmazásával történjen és ne úgy, ahogy a korábbi
képviselőtársuk hangfelvételéből kiderült.
Ács Rezső polgármester: Azt kérné a képviselő úrtól, hogy próbáljon a témánál maradni, adott
ügy kapcsán. Ne hozzon ide olyan ügyeket, amelyeket most nem kíván minősíteni. Esetlegesen
egyéb politikai viták alkalmával erre sor kerülhet. Természetesen, mint ahogy eddig sem, úgy
a jövőben sem fog olyan kockázatos ügyletbe belemenni, amely veszélyeztetné a
költségvetést. A felhasználással kapcsolatban elmondja, hogy erre vonatkozóan a közgyűlés
már döntött. Felhívja a képviselő társai figyelmét arra, hogy egy 34 000 lakosú város
képviseletében ülnek itt, figyeljenek oda a közgyűlésen, és olvassák el az előterjesztéseket,
ezzel sok vitát és félreértést meg lehet előzni.
dr. Máté István és Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő,
a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Nem érti, hogy dönthetett előre a közgyűlés egy olyan összeggel
kapcsolatban, amit most kapott a város.
Ács Rezső polgármester: Vegye elő a képviselő úr az előterjesztéseket és olvassa el.
Zaják Rita képviselő: Most mondta a polgármester úr, hogy egy 34 000 lakosú város
képviseletében ülnek itt, akkor viszont ő is kérné, hogy polgármester úr kezelje is úgy őket.
Ács Rezső polgármester: Sajnos nincs oda-vissza kérdezési lehetőség, ezért nem tudja kezelni
a képviselőasszony hozzászólását. Egy interpelláció kapcsán a mai anyagban benne van a Rácz
képviselő úrnak szóló válaszban, hogy mi alapján működik a közgyűlés, mikor és hogy
teljesítette azokat a dolgokat, amelyeket az SZMSZ szabott meg. Ha valóban az érdemi
ügyekkel foglalkoznának, akkor sokkal hatékonyabban tudna működni a közgyűlés, és sokkal
hatékonyabban részt tudnának venni abban a munkában, amit a város érdekében kívánnak
kifejteni. Mielőtt szavazásra tenné fel a napirendi pontot, annyival szeretné kiegészíteni még
az előterjesztést, hogy legfeljebb 3 hónapra lehet az összeget lekötni, és vannak olyan
összegek is, amelyeket csak 1-1 hónapra lehet.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
- melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2016. (II.25.) határozata
átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése maximum 3.000.000.000 forint összegű, átmenetileg
szabad pénzeszköz, legfeljebb három hónapos időtartamokra,
tőke- és hozamgarantált, állami garanciával rendelkező betéti
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termékbe fektetését határozza el. A lekötést olyan összegű
megosztással kell eszközölni, hogy az igazodjék a kiadások
üteméhez.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.)
pont végrehajtása érdekében szükséges szerződést aláírja.
3.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont
szerinti, átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséről félévenként
nyújtson tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

10.

2016. március 5.
Ács Rezső polgármester

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények
közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés
megszüntetése
(60. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Tudhatja, mint képviselő, hogy ki nyerte ezt a közbeszerzést? Milyen
tartalommal és ki kötött szerződést, és miért nem látható a szerződés? Miért szerepel már
most a szekszárdi étlap a Hungast.hu honlap oldalán? Hányféle diétás étel elkészítése szerepel
az étlapon?
Ács Rezső polgármester: A Kölyökmenza Kft. nyerte el a pályázatot, Összesen négy pályázó
volt, ebből egy nem teljesítette a hiánypótlási kötelességét, a három értékelhető pályázat
közül a legkedvezőbb ajánlatot a Kölyökmenza Kft. adta. Ez a cég nagyon sok településen végzi
a közszolgáltatást, és ők maximálisan elégedettek a teljesítményükkel. A kiválasztás egy
közbeszerzési eljárás keretében zajlott, és a közbeszerzési dokumentáció részét képezi a
szerződés, ami a pályázat elfogadását követően lépett életbe. Arra, hogy miért van fent a
Hungast.hu oldalán az étlap, arra nem tud válaszolni. Az utolsó kérdésére elmondja, hogy a
diétás ételekkel kapcsolatban a Kölyökmenza Kft-t kell megkérdezni, hiszen partnerek minden
olyan kérdésben, ami előreviszi a közétkeztetés ügyét. Referenciaanyagot is küldtek, amit
nagyon szívesen megoszt a képviselőkkel.
Zaják Rita képviselő: A Garay Gimnázium és a Gyakorló Általános Iskola miért étkezik továbbra
is a Diákétkeztetésnél? Hogyan látja a polgármester a Diákétkeztetési Kft. jövőjét, illetve hogy
lesz képes ez a - 100%-ban önkormányzati tulajdonú - cég lefőzni azt a közel 900 adag ételt az
alig 300 fős konyhán?
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Ács Rezső polgármester: A Garay Gimnázium külön kezelendő, mert ők az egyetemi karon
étkeznek az idei tanév végéig. A Diákétkeztetési Kft. közbeszerzési eljárás keretében nyerte el
a lehetőséget arra, hogy az egyetemi karnak a konyháját, és az étkezdéjét üzemeltesse. Nem
csak közétkeztetésről van szó, hanem menüztetésről is, és természetesen ők látják el a
Gyakorló Iskolát is. A Diákétkeztetési Kft. bizonyos területeken tovább fogja vinni a
szolgáltatást, egyfajta vagyonkezelőként is fog működni, hiszen a konyhatechnológia, amely
beszerzésre került, a cég könyveiben szerepel. Ezeket az eszközöket a Diákétkeztetési Kft fogja
bérbe adni. Úgy gondolja, hogy az egyetemi kar ellátása akadályok nélkül, megfelelő kapacitás
birtokában sikerülni fog.
Kerekes László képviselő: Miért nincs itt a cég ügyvezetője, Bay Attila? Az eszközök használata,
hogy fog működni? Számára még mindig kérdéses maradt a 900 fő ellátása, megfelelő
minőségben és mennyiségben. A Szűcs és Társa Kft-vel nem cél a további közös munka?
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr kérdésére válaszként elmondja, hogy nincs egyezkedés
a szerződéssel kapcsolatban. A közgyűlés dönt abban, hogy a lassan egy éve zajló folyamatnak
a végére pontot tesz. Hogy miért nincs itt egy másik cégnek az ügyvezetője? Azért mert most
kell róla dönteni. A két új konyhát az új szolgáltató fogja használni, és bízik abban, hogy a
meglévő kompetenciák alapján sokkal jobb minőségben fogják kiszolgálni a közétkezésben
résztvevőket. Az, hogy a Garay Gimnázium kapcsán majd mi lesz a jövő, az majd a következő
hónapokban fog eldőlni, augusztus 31-ig szól Diákétkeztetési Kft. megbízása az étkeztetés
ellátására.
Zaják Rita képviselő: Hány százalékos rezsitámogatással nyert a Kölyökmenza Kft?
Farkas Éva osztályvezető: Az eddigi szolgáltatónál egy norma, és egy százalékos kulccsal
megadható rezsidíj volt a gyakorlat. Most ennél kicsit bonyolultabb a helyzet. A tízórai és az
uzsonna tekintetében, 1%-os kulccsal dolgozott a Diákétkeztetési Kft, azonban kiderült, hogy
ez szakmailag nem kifizetődő. A tízórai egy tartalmasabb étkezést jelent, mint az uzsonna,
ezért nem 1%-os kulccsal megadható rezsidíjjal lesz kalkulálva, hanem étkezés típusonként
eltérővel, viszont az egy napi étkezésnek az átlagos rezsije kb. 95%-kal adható meg. Ez 5%-os
emelkedés, az eddigihez képest. Az árajánlatot úgy kellett tennie az ajánlattevőknek, hogy
amit vállalnak árat, 2017 tavaszáig tartani kell. Nem csak a szolgáltatás lesz a feladata az új
cégnek, hanem ezen felül egy nettó 50 millió Ft-os beruházást is meg kell valósítani az átadásra
kerülő épületekben. Az eszközökért évi nettó 22 millió Ft összegű bérleti díjat kell fizetni,
amely meg fog oszlani a Diákétkeztetési Kft. és az önkormányzat között, ennek megoszlása 12
millió Ft, illetve 10 millió Ft. Az 5 %-os áremelésbe ezeket be kellett kalkulálni. Azt gondolja,
ez egy jó, és elfogadható ár.
Kerekes László képviselő: 2006-ban egy olyan tervvel indították útjára ezt a céget- igen
komoly hitelfelvétel mellett - hogy megoldja a városnak a közétkeztetését. A polgármester úr
hogy látja, sikeres volt ez a projekt?
Ács Rezső polgármester: A Diákétkezetési Kft. ügyvezetője Bay Attila, 2006-ban a KESZ-nek az
igazgatója volt. Megfogalmazódott egy kérés, hogy készítsenek egy olyan tanulmányt, amely
az önkormányzat működésének a hatékonyabbá tételét szolgálja, ide tartozott a közétkeztetés
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is. Akkor egy teljesen összefüggéstelen rendszer működött, különböző technikákkal,
különböző vállalkozókkal. Hosszú előkészítést követően, 2010-ben került sor a konyhák
átadására, abban a reményben, hogy ez a tanulmány megfelelő alapokon nyugszik. Teltek az
évek, többször is tárgyalta a közgyűlés az éves beszámolókat, és mindig próbálta megfejteni,
hogy miért veszteséges a cég, hiszen a tanulmány szerint már a második évtől nyereségesnek
kellett volna lennie. A kérdésre válaszolva, akkor Bay Attila által rendelkezésre bocsátott
információk alapján, egyértelműen jó döntésnek bizonyult. A működtetés során viszont sajnos
az derült ki, hogy vagy szakmai problémák vannak a működés során, vagy a tanulmány - amely
alapján a közgyűlés meghozta a döntését - nem volt szakmailag megfelelően megalapozott. A
város vagyona nem sérül, eddig ebből bevétel nem volt. Bízik benne, hogy egy jobb
szolgáltatás és a bevétel bizonyítja, hogy jó döntést hozott a közgyűlés.
Gombás Viktória képviselő: 15-én lezajlott a közbeszerzési eljárás a közétkeztetésre
vonatkozóan. 23-án a Kölyökmenza Kft. tudhatta, hogy ő nyerte meg a közbeszerzést?
Farkas Éva osztályvezető: A közbeszerzési eljárás végső ajánlattételi határidejét követően az
ajánlatok bontására kerül sor. Ez 2016 február 15-én történt meg, ekkor mindhárom
ajánlattevő megjelent a bontáson, innentől kezdve tudomásukra jutott, ki milyen ajánlatot
adott. Erről bontási jegyzőkönyv készült, 15-ét követően minden ajánlattevő értesült a
döntésről.
Rácz Zoltán képviselő: Egy hónappal ezelőtt már megjósolta, hogy melyik cég fogja ezt a
közbeszerzést megnyerni. Az a kérdése, hogy jó jós, vagy követi az eseményeket?
Ács Rezső polgármester: A képviselő úr jó jós, ha előbb tudta az eredményt. A közbeszerzési
eljárás lefolytatása alatt minden szabályszerűen történt, aki előbb tudta az eredményt, ott
valami nem stimmel.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
dr. Máté István képviselő visszatér az ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
elhagyja az üléstermet. A közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Önmagával szeretne vitázni, de polgármester úrtól várja a választ,
esetleg a szakértőktől. Volt egy olyan korszaka a városvezetésnek, amikor azt bizonyította,
hogy minden iskolában meg kell szüntetni az étkeztetést, mert tarthatatlan, hogy minden
iskolának legyen saját konyhája, és Szekszárdon szerezze be az ehhez szükséges
alapanyagokat. Ehelyett kellett építeni egy Európai Uniós szabvány szerinti konyhát, mert ez
jobb a gyerekeknek. Ezt, az Ön szavai szerint, 920 millió Ft-ból sikerült megépíteni. A
polgármester úr azt mondta tavaly, hogy nem biztos, hogy minden vállalkozásban
körültekintőek voltak, de a jóindulat motiválta a döntést. Ezután azzal kell vitatkoznia, hogy
ebben az évben arról beszélt, hogy nagyon fontos ez a városnak, és költségvetési pénzből
konszolidálták ezt a vállalkozást. Ezután kereste meg Rácz képviselő úrral és az alpolgármester
asszonnyal az ügyvezetőt, aki nem kapott még anyagot se arról, amit a pécsi ügyvédi iroda 7
millió Ft-ért készített. Tehát az ügyvezetőnek, akinek a felelőssége teljes, fogalma nem volt
arról, hogy a pécsi ügyvéd urak hogy értékelték a rendszer működését. Az ügyvezető, a
kérésére azt is elmondta, hogy az étkezésnek mi az igazi lényege, sőt étkezési típusonként
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felsorolta, hogy miből és miért fogyasztanak. Miután konszolidálta a város ezt a
tevékenységet, és a könyvekből az látszódik, hogy ez a vállalkozás nyereséges, 40 millió Ft
értékben amortizációs terhet visel, 18 millió Ft-os nyereséget produkál, mozgástere létezik,
hoznak egy olyan döntést, ellenzéki nemleges döntés mellett, hogy bérleti díjért oda kell adni
egy olyan vállalkozónak, aki ugye nem Bánki Erik és nem Fideszes? Véleménye szerint ez olyan
ügy, mint ami az Alfa-Nova Kft-nél is történt. Ellentmondásosan, felvállalhatatlanul, az
emberek számára elfogadhatatlanul alakulnak megint a dolgok.
Zaják Rita képviselő: Ő is lát párhuzamot az Alfa-Nova Kft-vel kapcsolatban. Nem tudja,
hányadik alkalommal ülnek itt, és napirenden van ez a téma. Felháborítónak tartja, hogy az
ügyvezető egyetlen-egyszer sem ült itt. Ha egy cég, ami valóban aránytalanul nagy hitellel
indul útjára, akkor abban valóban kódolva van, hogy nem lesz jó vége. Nem érti, most hogy
nincs hitele a cégnek, mert állami pénzből ki lett fizetve, akkor most még esélyt sem kap. A
Garay étteremmel kapcsolatos dolgokat nem érti, hiszen a polgármester úr azt mondta, hogy
nem bővített piacot. Az önkormányzat, ha jó az információja, a Szűcs és Társa Kft-nek 120 %os rezsiköltség támogatást fizet, tehát a saját cégének kevesebbet. Ő is sejtette, hogy ki lesz a
nyertes cég.
Ács Rezső polgármester: Szeretné megkérni a képviselőket, hogy higgadtan viselkedjenek
ebben a teremben. A politikai kultúrának, és a használt szavaknak, a nyelvezetnek, nagy
jelentősége van. Ebben a teremben mindenki próbáljon meg kulturáltan vitatkozni. Nagyon
régóta képviselő, és el kell mondja, hogy ilyen hangnemű hozzászólásokkal - mint amit az
elmúlt egy évben tapasztalt - még nem találkozott.
Kerekes László képviselő: Azt tapasztalja, hogy vannak azért olyan történések a város
életében, amire nem a pozitívum a jellemző. Úgy érzi, hogy egy kicsit a Diákétkeztetési Kft
ügyvezetője kiszolgáltatott helyzetben volt a működése során. Személyi felelősségeket is meg
kellene állapítani.
Rácz Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy ilyen szintű kirekesztés soha, sehol nem volt még,
mint ami itt folyik ebben a városban. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a Diákétkeztetésnek
nemcsak az étkeztetés a szerepe. Többek között ennek gazdasági vonzata is lehet a városra
nézve. Kiderült ugyanis, hogy nem Szekszárdról és környékéről szerezték be az alapanyagokat.
Véleménye szerint a Kölyökmenza Kft. esetében meg kellene próbálni, hogy lehetőség szerint
Szekszárd és környékéről származó alapanyagokat használjon.
Ács Rezső polgármester: Megjegyezné, hogy fontos kérdést vetett fel az utoljára felszólaló
képviselő úr. Szerette volna elérni, hogy a Diákétkeztetési Kft. helyi termelőktől szerezze be az
alapanyagokat, mert ezek esetében nem kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatására, de a
cég vezetője nem élt a lehetőséggel. Bízik abban, hogy az új szolgáltatóval ezzel kapcsolatban
megállapodnak. Vannak a városnak is tervei, hogy akár a közmunka, akár egyéb foglalkoztatás
keretében intenzívebb növénytermesztésben részt lehetne venni. Ezzel az 50 millió Ft-os
beruházással lényegesen jobb körülményeket lehet megteremteni a közétkeztetés területén.
Elhangzott egy összeg, – 920 millió Ft – szerinte ezzel kapcsolatban kapitális tévedés van. 920
millió Ft-os beruházásról a Diákétkeztetés Kft. esetében soha nem volt szó. Lényegesen
alacsonyabb összegű volt az a beruházás, amelyből a konyha megvalósult. Fontos, hogy
tényszámokról szóljon esetlegesen a vita, a mérleg-beszámolóban ez ellenőrizhető.
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További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 4 nem szavazat mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
30/2016. (II.25.) határozata
az általa fenntartott intézmények közétkeztetési feladatainak
ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés
megszüntetéséről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. között, az önkormányzati
fenntartású intézmények, azok ellátottjai és dolgozói
közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyban, 2010. április 15.
napján létrejött feladatellátási megbízási szerződés 2016.
március 15. napjával történő megszüntetését, azzal, hogy a
Szekszárdi Garay János Gimnázium közétkeztetési feladatai
vonatkozásában a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére 2016.
augusztus 31. napjáig ellátási kötelezettséget állapít meg.

2. A Közgyűlés a határozat mellékletét képező feladatellátási
megbízási szerződést megszüntető okiratot jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatóját a szerződés
megszüntető okirat aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum
ellenjegyzésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

11.

2016. február 25.
dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester
Bay Attila ügyvezető igazgató

Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló
megállapodás jóváhagyására
(59. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Varga Katalin jegyző: Az előterjesztés mellékleteként csatolt megállapodás módosítására
szeretne javaslatot tenni. A megállapodásban szerepel 4 lakás és 3 garázs. A 3 garázst javasolja
kivenni a szerződésből, ugyanis ezek a Vagyonkezelő Kft. tulajdonában vannak, és emiatt a
Vagyonkezelő Kft. köthet megállapodást a bérlő kijelölési jog tekintetében.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság ülésén a módosítási javaslat nem hangzott el, ezért az eredeti határozati javaslatot
támogatták.
dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A módosítás mellett, jegyző asszony azt is javasolta, hogy szülessen
döntés arról, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Vagyonkezelő Kft-t, hogy ugyanilyen
feltételekkel ezekre a garázsokra vonatkozóan megköthesse a megállapodást a Honvédelmi
Minisztérium Vagyonfelügyeleti Főosztályával.
dr. Haag Éva alpolgármester elhagyja az üléstermet, Szabó Balázs visszatér az ülésterembe. A
közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2016. (II.25.) határozata
a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog
átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a
továbbiakban: Közgyűlés) a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló Honvédelmi Minisztérium
rendelkezési jogú alábbi ingatlanok:
- Szekszárd, Alisca u. 34. III/23. szám alatti 1+2 félszobás, 55 m2
alapterületű lakás;
- Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 71. III/10. szám alatti 2 szobás,
50 m2 alapterületű lakás;
- Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13. I/6. szám alatti 2+1 félszobás,
59 m2 alapterületű lakás;
- Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 15. fszt. 2. szám alatti 2+1
félszobás, 58 m2 alapterületű lakás
bérlőkijelölésű jogának az önkormányzat részére történő
átadásáról szóló megállapodást és a zálogjogot alapító
szerződést a határozat melléklete szerint tartalommal
jóváhagyja.
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2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti
megállapodások aláírására.
3.) A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a megállapodások megkötéséhez
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 5.
1.)-2.) pont tekintetében: Ács Rezső
polgármester
3.) pont tekintetében: dr. Varga Katalin jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
32/2016. (II.25.) határozata
a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére történő átadásáról szóló
megállapodás megkötésének szükségességéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy a
tulajdonában álló, a Honvédelmi Minisztérium rendelkezési jogú
ingatlanok tekintetében a bérlőkijelölési jog átadásáról szóló
megállapodást kösse meg az alábbi ingatlanok tekintetében:
-

Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13. 11. szám alatti, 18 m2
alapterületű személygépkocsi tároló;
Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13. 12. szám alatti, 18 m2
alapterületű személygépkocsi tároló;
Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13. 13. szám alatti, 18 m2
alapterületű személygépkocsi tároló.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

dr. Haag Éva visszatér az ülésterembe, Zaják Rita elhagyja az üléstermet. A közgyűlés létszáma
13 fő, a közgyűlés határozatképes.
12.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
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dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és 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 az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
33/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1.
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodás-módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

13.

1. pont tekintetében 2016. február 25.
2., 3. pont tekintetében 2016. február 29.
Dr. Tóth Gyula elnök
dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának módosítása
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Mezei László, Rácz Zoltán, Gombás Viktória és Kerekes László
képviselők elhagyják az üléstermet. A közgyűlés létszáma 9 fő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 9 fő - 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
34/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodás-módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a módosító okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzése érdekében.
Határidő:
Felelős:

14.

1. pont tekintetében 2016. február 25.
2., 3. pont tekintetében 2016. február 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 10 fő, a közgyűlés
határozatképes.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
35/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének
megvásárlásáról
1.
A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás - a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-ben lévő- 200.000,-Ft
névértékű üzletrészét (Cg.: 17-09-007326 ) Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata az előterjesztés melléklete szerinti
üzletrész átruházási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel
megvásárolja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza az Alpolgármestert az
üzletrész átruházási szerződés aláírására.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
üzletrész ellenértékének összegét építse be a 2016. évi
költségvetési tartalék terhére.
Határidő:
Felelős:
15.

2016. február 29.
Ács Rezső polgármester

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának
elfogadása
(57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Kővári László a GPB elnöke: A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gombás Viktória és Rácz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, Pap Máté képviselő
elhagyja az üléstermet. A közgyűlés létszáma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
36/2016. (II.25.) határozata
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás 2016. február 29. napjával történő
megszüntetéséhez hozzájárulását adja.
2. A Közgyűlés a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által hozott 18/2015. (XII. 18.), valamint az
1/2016. (II. 4.), 2/2016. (II. 4.) TT határozatban foglalt,
vagyonfelosztással kapcsolatos döntéssel egyetért és
jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a társulást
megszüntető megállapodás aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, mint a munkaszervezet vezetőjét,
hogy a megszüntető megállapodást továbbítsa a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére a Társulás
törlésének törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése
érdekében.

Határidő:
Felelős:

16.

1. pont tekintetében: 2016. február 25.
4. pont tekintetében: 2016. február 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat konzultációs fórum létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(56. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Pap Máté és Kerekes László képviselő visszatér az ülésterembe, Szabó Balázs képviselő
elhagyja az üléstermet. A közgyűlés létszáma 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
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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 az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2016. (II.25.) határozata
konzultációs fórum létrehozásáról szóló együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásának
tárgyában a határozat melléklete szerinti együttműködési
megállapodást.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

17.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(61. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
38/2016. (II.25.) határozata
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
1. 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító
okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és
formában jóváhagyja.
2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat
aláírására.
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3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:

2016. február 25.
a 3. pont tekintetében: 2016. március 3.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
39/2016. (II.25.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 6. függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy határoz, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 6. függeléke helyébe
jelen határozat melléklete lép.
Határidő:
Felelős:
18.

2016. március 1.
Ács Rezső polgármester

A Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
40/2016. (II.25.) határozata
a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a módosító okiratnak, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt okiratnak a Magyar Államkincstár
Tolna Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a
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módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

19.

1. pont tekintetében 2016. február 25.
2. pont tekintetében 2016. március 09.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
megállapodás módosítása
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Társulásra

vonatkozó

társulási

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és 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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
41/2016. (II.25.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra
vonatkozó társulási megállapodás módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
köznevelési intézmény közös fenntartása és a SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozása céljából
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szedres Község
Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata által kötött
társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletében foglalt javaslat szerint elfogadja, jóváhagyja.
2. A közgyűlés felkéri a jegyzőt a megállapodás elkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatok
képviselőinek aláírásával ellátott megállapodást nyújtsa be a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:

2016. február 25.
a 3. pont tekintetében: 2016. március 3.
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Felelős:

20.

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, Rácz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet,
a közgyűlés létszáma 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot 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 az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
42/2016. (II.25.) határozata
a szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának az intézményt
fenntartó Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
által tervezett módosításával az 1. és 2. számú melléklet szerinti
tartalommal és formában egyetért.
Határidő:
Felelős:

21.

2016. február 25.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő,
a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2016. (II.25.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát
az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában
hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

22.

2016. február 25.
a 3. pont tekintetében: 2016. március 3.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
44/2016. (II.25.) határozata
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a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A §-a alapján a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát
az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában
hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

23.

2016. február 25.
a 3. pont tekintetében: 2016. március 3.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
45/2016. (II.25.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján
a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
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2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat
aláírására.
3. A közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

24.

2016. február 25.
a 3. pont tekintetében: 2016. március 3.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság álláspontjának ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
46/2016. (II.25.) határozata
az óvodák 2016/2017. nevelési és beíratási felhívásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
2016/2017. nevelési évben az óvodák felvételi keretszámát az
alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri engedélyeztetni
szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
felvételi keretszáma:

78 gyermek

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, felvételi keretszáma: 35 gyermek
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma:
Összesen
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2. A
közgyűlés
javasolja
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
2016/2017. nevelési évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
szekszárdi feladat-ellátási helyeinek óvodai felvételi keretszámát
a határozat 1. pontja szerint, a beíratás időpontját pedig az 1.
számú mellékletben foglaltak szerint állapítsa meg.
3. A közgyűlés az óvodák szekszárdi működési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
s felkéri a fenti társulás társulási tanácsát, hogy a 2. Számú
Óvodára vonatkozóan azt így fogadja el.
4. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2016/2017.
nevelési évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező
óvodai beíratási felhívás, valamint a határozat 2. számú
mellékletét képező óvodai körzetek közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

25.

2016. április 25.
a 4. pont tekintetében: 2016. március 25.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
Kővári László képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a közgyűlésnek a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az Alsóvárosi temetőben áll a Hősök
Emlékműve. Tavalyi esztendőben tartottak először megemlékezést az első és második
világháború hőseinek emlékére, a halottak napját követő napon, melyet hagyományteremtő
szándékkal Bíró László püspök úrral közösen indítottak el. Azt gondolja, hogy az emlékmű rossz
állapotban van, szeretné felújítani és ebben kéri majd a közgyűlés támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
47/2016. (II.25.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd,
Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat
jóváhagyásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Alap „Műemlék
épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának,
felújításának,
valamint
műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások
restaurálása” tárgyában kiírt 3235/111 kódszámú pályázati
felhívása alapján a Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására irányuló pályázatának benyújtását.
2.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázaton való
részvétel 22.225 Ft-os nevezési díjának megfizetésére a 2016. évi
költségvetés terhére.
3.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
nyertessége esetén a projekt megvalósításához saját forrásként
2.222.500,- Ft–ot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
4.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási
Szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

26.

2016. február 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2016. évi
szabadságolási ütemtervének elfogadására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
48/2016. (II.25.) határozata
a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának,
valamint 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadásáról

37

jkv0225

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságairól szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2016. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.

27.

Határidő:
2016. február 25.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Varga Katalin jegyző: Új információk birtokában az előterjesztést át kell fogalmazni, és egy
teljesen új határozati javaslatot kell készíteni. Megkéri dr. Bodor Adrienn osztályvezetőt, hogy
tájékoztassa a közgyűlés tagjait.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A Ghadri Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyével
a közgyűlés már több alkalommal foglalkozott Dr. Nouhran Ghadri sajnálatos halálát követően.
Jelenleg a Kft-nek és az önkormányzatnak van egy feladat-ellátási szerződése, ami 2016. április
11. napjáig van hatályban. A jogszabály előírásai szerint a korábbi jogosult halálától számított
1 éves időtartam áll rendelkezésére a társaságnak arra, hogy térítésmentesen, vagy
visszterhesen értékesítse a praxisjogot, ellenkező esetben az önkormányzatra visszaszáll ez a
praxisjog. Február 18-án a társaság képviselője benyújtotta az önkormányzathoz a jelenlegi
két munkavállaló munkaviszonyának megszüntető okiratát, ez alapján február 29. napjával
megszűnik a személyes ellátásra kötelezett fogorvos, illetve az egészségügyi szakdolgozók
jogviszonya. Az önkormányzat azonnali hatállyal kérte a Kft-t arra, hogy új, személyes ellátásra
kötelezett fogorvost biztosítson, ellenkező esetben az önkormányzat nem tudja teljesíteni a
területi ellátási kötelezettségét, a társaság pedig nem tudja teljesíteni a szerződésben
vállaltakat. Február 23. napján az önkormányzat kapott egy munkaszerződést egy alkalmazott
fogorvossal. Az önkormányzat a szabályoknak megfelelően megkereste a Tolna Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát, hogy nyilatkozzon arról, a
praxis engedély kiadható-e az orvos számára. Ma reggel 8 óra volt a határidő a fogorvosnak,
hogy a Népegészségügyi Osztály számára megküldje a szükséges okiratokat, ez nem történt
meg maradéktalanul. Ezáltal viszont az OEP finanszírozása is megszűnik a társaságnak, február
29. napjával. Az önkormányzatnak folyamatos területi ellátási kötelezettsége van, így ezen
érvényességi kellék hiánya okán, az önkormányzat kénytelen február 29. napjával ezt a
szerződést felmondani. Ha az összes feltételnek eleget tesz, a közgyűléshez újabb kérelemmel
élhet. Jelen esetben az önkormányzat az Egészségügyi Gondnokság útján tudja ellátni ezt a
tevékenységet. A határozatban dönteni szükséges a szerződés felmondásáról 2016. február
29. napjától, az önálló orvosi tevékenység végzésére való jogosultsággal rendelkező fogorvos
hiányában, illetőleg 2016. március 1. napjától a 4. számú vegyes fogászati körzet
működtetésével Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi Gondnokságot
bízza meg az Önkormányzat, és felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére”.
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A polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Jól értette, hogyha mindent pótolnak, akkor visszarendezhető az eredeti
állapot?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Részben igen. Április 11. napjáig az orvosnak személyes
ellátási kötelezettséggel, és praxisengedéllyel kell rendelkeznie. A jelenlegi formában nem
láthatja el a tevékenységet, csak ha valamilyen módot találnak, hogy a társaság tagjává
válhasson. Ezután a közgyűléshez kérelemmel élhet, és a közgyűlés dönthet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
49/2016. (II.25.) határozata
a 4. számú vegyes fogászati körzet tárgyában létrejött feladatellátási szerződés felmondásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2016. február 29. napjától a GHADRI Fogászati, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási
szerződést önálló orvosi tevékenység végzésére való
jogosultsággal rendelkező fogorvos hiányában 2016. február 29.
napjától felmondja.
2. A Közgyűlés 2016. március 01. napjától a 4. számú vegyes
fogászati körzet helyettesítéssel történő működtetésével
Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságát bízza
meg.
3. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

28.

2016. február 29.
Dr. Varga Katalin jegyző,
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

A XIII. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
(50. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok álláspontjának ismertetését.
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dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta
és javasolja a határozati javaslat 1.) pontjának kiegészítését az alábbiakkal: „… és a
szerződésben kikötött felmondási időtől eltekint.” Továbbá javasolja a bizottság a határozati
javaslat kiegészítését az alábbi ponttal: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság Gyenis Klárát, a XIII. számú
felnőtt háziorvosi körzetben ápolónőként, közalkalmazotti státuszban alkalmazza, a körzet
működéshez kapott OEP finanszírozás terhére. A közalkalmazotti jogviszony 2016. április 1.től határozott időre, a praxis önkormányzat által történő működtetésének idejére szól.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. pontjának kiegészítésére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szabó Balázs képviselő visszajön az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 3. pontjára vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14
fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
50/2016. (II.25.) határozata
a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működésével
kapcsolatos önkormányzati feladatokról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a dr. Sarkadi Egészségügyi Bt.-vel, (képviselője dr.
Sarkadi Sándor) 1999. október 18-án a XIII. számú felnőtt
háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés 2016. április
1-napjával történő megszűnéséhez hozzájárul, és a
szerződésben kikötött felmondási időtől eltekint.
2.
A Közgyűlés 2016. április 1-től a XIII. számú felnőtt
háziorvosi körzet helyettesítéssel történő működtetésével
Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságát bízza
meg, azzal hogy a helyettesítést a felnőtt háziorvosi ügyeleti
rendelőben Szekszárd Vörösmarty u. 5. szám alatt biztosítsa.
3.
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi
Gondnokság Gyenis Klárát a XIII. számú felnőtt háziorvosi
körzetben ápolónőként közalkalmazotti státuszban alkalmazza,
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a körzet működtetéséhez kapott Országos Egészségbiztosítási
Pénztári finanszírozás terhére. A közalkalmazotti jogviszony
2016. április 1-től határozott időre a praxis önkormányzat által
történő működtetésének idejéig szól.
4.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:
Felelős:

29.

2016. március 4.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

A Német Színház lakáskérelme
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
51/2016. (II.25.) határozata
a Német Színház lakáskérelméről
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú I.
emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2 alapterületű
önkormányzati lakást 2016. december 31. napjáig biztosítja a
Magyarországi Német Színház részére.
2.) A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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30.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
52/2016. (II.25.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója részére 2016. március 1. napjától 2017. február 28.
napjáig a Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. fsz. 3. szám (hrsz:
1878/4/A/20.) alatti 1 szoba 36 m2-es összkomfortos
önkormányzati bérlakást biztosítja.
A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő:
Felelős:

31.

2016. február 29.
Ács Rezső polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

A Tolnatáj Televízió támogatás kérelme
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Miért nincs közvetítés a közgyűlésekről?
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Ács Rezső polgármester: A közgyűlés döntött ezzel kapcsolatosan. Az ülések nyilvánosak, bárki
részt vehet rajtuk.
dr. Mezei László képviselő: Támogatná a közgyűlés, hogy az ellenzéki képviselők konkrét
időmennyiségben, vagy százalékban meghatározott időtartamot vehetnének igénybe a
televíziós közvetítéseknél? A korábbi két ciklusban volt egy ilyen megállapodás, az időtartam
30 %-a volt az ellenzési képviselőké. Miért történik az, hogy egy 20 perces riportból csak a
legkellemetlenebb 20 másodperc kerül bevágásra?
Ács Rezső polgármester: Ha az elmondottakkal kapcsolatosan van bármilyen dokumentációja,
akkor azt jutassa el hozzá, ilyen döntésről nem tud. Információi szerint a helyi sajtó részt vesz
minden sajtótájékoztatón, amelyet az ellenzéki képviselők akár egyénileg, akár közösen
szerveznek. Azt gondolja, hogy a helyi sajtó minden esetben biztosítja azt a felületet, ami az
ellenzéki véleményt tükrözi. A vágással kapcsolatos problémákat a televízióval kell
megbeszélni.
Rácz Zoltán képviselő: A közgyűlés után az ellenzék képviselői is nyilatkozhatnának?
Ács Rezső polgármester: Hosszú évtizedek óta tartó szokás, hogy közgyűlés után azok a
személyek nyilatkoznak, akik a várost megjelenítik. A polgármesteri és alpolgármesteri pozíció
ezzel jár, ez nem pártpolitikai kérdés. Nem tud olyan esetről, hogy bárki is le lenne tiltva a
sajtótudósításokról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
53/2016. (II.25.) határozata
a Tolnatáj Televízió támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – a 2015. évi támogatáson felül - bruttó 3.800.000 Ft
többlettámogatást biztosít a Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt. részére.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2016. évi költségvetési
rendeletbe.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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32.

Caritas Alapítvány támogatási kérelme
(41. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
54/2016. (II.25.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő szervező
részmunkaidős foglalkoztatásához és a dologi kiadások
finanszírozásához 1,5 millió Ft támogatást biztosít a 2016. évi
költségvetési rendelet „Általános Tartalék” kerete terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodás aláírására.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodást 2016. december 31. napjáig, határozott időre, a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

33.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Megköszöni az egyesület
tagjainak, az eddig elvégzett kiváló munkát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
55/2016. (II.25.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2015. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megkötött
együttműködési megállapodás 4. pontjában foglaltak alapján az
Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyűlés megköszöni az Egyesület eddig végzett
munkáját.
Határidő:
Felelős:

34.

2016. március 11.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

elfogadott

stratégia

Kálóczi Andrea KEF titkár: Azzal egészítené ki az írásban kiküldött anyagot, hogy a tavalyi
évben megalkotott stratégia, helyzetfelmérés alapján az idei évben elkészül a cselekvési terv,
amelyben szerepel az iskolákkal való prevenciós munka is. Megköszöni a tavalyi évben nyújtott
támogatást.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
dr. Máté István képviselő, a Humán Bizottság elnök-helyettese: A Humán Bizottság
megtárgyalta, és a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Kővári László képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
56/2016. (II.25.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia 2015. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi
egyeztető Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:
35.

2016. február 26.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferencz Zoltán és Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 12 fő,
a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
57/2016. (II.25.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 208/2015. (X.28.), 251/2015. (XI.25.), 270/2015. (XII.17.)
határozat 1. pontja, 271/2015. (XII.17.), 279/2015. (XII.17.), 35/2016. (I.28.), 7-8/2016. (I.28.), 11/2016. (I.28.), 15-25/2016.
(I.28.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul
veszi.
2. A Közgyűlés a 6/2016. (I.28.) határozat végrehajtásának
határidejét 2016. március 31-ig meghosszabbítja.

36.

Határidő:
2016. február 25.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
A Modern Városok Program keretében létrejött együttműködési megállapodás
jóváhagyása
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Mindenki értesült róla, hogy a héten egy nagyszerű eseményre került
sor, amely Orbán Viktor miniszterelnök úr Szekszárdon tett látogatása során történt. A
látogatás alkalmából aláírásra került a Modern Városok Programhoz kapcsolódó
együttműködés, melyben a kormányzat, elfogadva a város eddigi teljesítményét, - és
elfogadva azokat az elképzeléseket, amelyek a város fejlődését szolgálják – támogatta az
elképzeléseket. Összességében ez egy 33-34 milliárd forintos program- csomag, amely a
gazdaság, turizmus és infrastruktúrafejlesztést is magában foglalja. A kormány minden olyan
kérést, amit a város megfogalmazott, elfogadott. Tudni kell azt, hogy ez még kiegészül 6,9
milliárd Ft-tal, amelyet a Területi Operatív Program keretében költhet el a város. A két
program összekapcsolódik, egymást erősíti. Óriási a felelősség, hogy ezeket a
programpontokat meg lehessen valósítani. Az első pontja a megállapodásnak egy olyan
elképzelés, amely szerint a Paksi Atomerőmű hűtővize eljut Szekszárdra, abból a célból, hogy
rácsatlakozva a fűtőrendszerre - amely 5674 magánfogyasztót, 255 közületi fogyasztót érint –
gazdaságosabb legyen a távhőszolgáltatás. Ennek a lehetőségnek az előfeltétele az volt, hogy
a város tulajdonában legyen a távhő-szolgáltatás, ami 2015. augusztus 18-án megtörtént. Ezzel
megnyílott az a lehetőség, hogy a kormányzat ebben a projektben támogassa a megvalósítást.
Jövő héten már megkezdődnek az egyeztetések a tervezőkkel. A program többi elemeként
megvalósításra kerülő fürdő, uszoda, új sportcsarnok és rendezvényközpont üzemeltetési
költségeit is jelenősen lehet majd csökkenteni ennek a projektnek a megvalósításával. És
fontos az is, hogy lehetőség szerint erre a rendszerre minél több szekszárdi vállalkozás,
termelő cég rá tudjon csatlakozni. A második ponthoz nincs sok hozzáfűznivaló, hiszen már
csak 3 hektár szabad terület van az Ipari Parkban, tehát a 100 hektáros új ipari park
kialakítására szükség van. A Mérey Mihály Infrastruktúra Fejlesztési Program több elemből áll
össze, például az egyik a Bor utca, ahol infrastruktúrával együtt kiépítésre kerül az út. A
szakképzés megerősítése már megkezdődött azzal, hogy a város megállapodást kötött a
Szakképző Központtal. Ezzel a támogatással ennek a rendszerét lehet teljessé tenni, és vállalni
azt, hogy 500 főt képeznek a következő 5 évben azon szakmák tekintetében, amelyek egyrészt
hiányszakmák, másrészt a kivitelezés megvalósítása szempontjából fontosak. Ennek a
megvalósítására 2 milliárd forint áll rendelkezésre. Egy pontban nem tudtak megállapodásra
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jutni, ez pedig a jelenleg két helyen üzemelő könyvtár új épületben való elhelyezése. A
levéltárat szeretnék kiköltöztetni a Vármegyeházáról, és ennek a két funkciónak az egy
fejlesztésben való megoldásában nem tudtak végső megállapodásra jutni, de arról döntés
született, hogy ennek érdekében közös munkacsoport alakul. Óriási sikernek könyveli el, hogy
a Kormány támogatta azt az elképzelést, miszerint épül a városban egy négy csillagos szálloda,
amely minimum 100, de inkább 150 szobás lenne. A turisztikai fejlesztések megvalósítása is
fontos szerepet játszott a döntéshozatalban. Ehhez szorosan kapcsolódik az a komplex
turisztikai csomag, ami a Gemenc értékeit szeretné magasabb szintre emelni egy kikötő
létesítésével, a kisvasút meghosszabbításával a kikötőtől a városig, és egy ökocentrum
létrehozásával, amelyben minden korosztály számára meglesz a megfelelő kikapcsolódási
lehetőség, a fő szempont pedig a Gemenci erdő megmutatása. Lehetőséget kapott a város egy
új uszoda megépítésére is, de még döntéshozatalra vár - a fenntartási költségek mérlegelése
miatt is – a mérete. Óriási sikerként könyveli el, hogy a meglévő kihasználatlan és
gazdaságtalan sportcsarnok helyett épülhet egy teljesen új sportcsarnok
rendezvényközponttal. A fő üzenet az volt, hogy mindazon szekszárdi egyesületek, melyek
jelenleg bizonytalan körülmények között készülnek, és nagyon sok tehetséges gyereket
nevelnek, azok ebben az új létesítményben megkapják azokat a lehetőségeket, hogy biztos
háttérrel, tervezhető módon tudjanak dolgozni. Ezen érvek alapján jött létre ez a csomag,
amellyel a kormány támogatja a város fejlődését. Kéri a közgyűlés tagjait, hogy támogassák a
határozati javaslat elfogadását.
A polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Kerekes László képviselő: Örömmel hallja ezeket a fejlesztési elképzeléseket. Kérdése, hogy
ezekhez a javaslatokhoz lehet hozzátenni, lehet új elemeket megjelentetni? A talajvíz
probléma egy ekkora beruházás esetében megoldható lesz?
Ács Rezső polgármester: Nincs lehetőség új programelemek csatolására. Ezek a pontok
sokban azonosak a gazdasági programmal, amelyet már tárgyaltak a bizottságok, és elfogadta
a közgyűlés. Akkor adódott lehetőség, hogy jelezzék, érdemleges fejlesztési lehetőséggel
kapcsolatos javaslataikat. A talajvízzel kapcsolatos kérdésére elmondja, hogy mindenki
tisztában van azzal, hogy Szekszárd sík része valaha mocsár volt. Azt gondolja, hogy a
problémára nincs általános megoldás, ezért a talajvízzel is számolni kell a fejlesztéseknél.
Zaják Rita képviselő: Ez Európai Uniós vagy nemzeti forrásból származó támogatás? Lát
lehetőséget a polgármester úr arra, hogy az ellenzéki képviselők is megfelelő tájékoztatást
kapnak majd a beruházások, és fejlesztések tervezése, megvalósulása folyamán?
Ács Rezső polgármester: Ekkora fejlesztések esetében a közgyűlésnek rendszeresen
foglalkoznia kell a kapcsolódó kérdésekkel, döntéseket kell hozni. Az egyes helyszínek
kiválasztása szakemberek javaslatára vár, a döntések ezután születnek majd. Sokan kérdezik a
Gemenc Szálló átépítését is, de ez egy magántulajdonban lévő épület, és megvásárlására a
magas ár miatt nincs lehetőség.
További kérdés nem hangzott el a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Letaglózta ez a mérhetetlen nagy összeg. A távhő vezeték kiépítése 10
milliárd Ft, és nincs mellette nyereség. Mire ideér a víz, a hőfoka már nem alkalmas fűtésre.
Ekkora távolságból vizet idehozni nagyon nagy költséget jelent, ugyanis ezt a vizet olyan
sebességgel kell áramoltatni a vezetékbe, amire csak nagy teljesítményű szivattyúk képesek.
Ha belegondol abba, hogy ezzel 5000 lakás fűtését lehetne biztosítani, és hogy mekkora
összeget lehetne ezzel a technológiával megtakarítani, véleménye szerint az egy lakásra
elosztott támogatási összegből ennél korszerűbb fűtési rendszert is meg lehetne valósítani.
Pécsen már épült olyan üzem, amely nulla energiaszintű felhasználással működik. Ez a jövő.
Számon kéri azoktól, akik ehhez a projekthez szakmai tanácsot adtak, mert a véleménye
szerint korszerűtlen és felesleges ilyen beruházást véghezvinni. A másik dolog, amit
vállalkozóként, építészként megjegyezne, az a szállodaépítéssel kapcsolatos. Egy szállodát
üzemeltetni és fenntartani is szükséges, nem csak megépíteni, és ez vonatkozik az uszodára is.
Szerinte csak „légvárakat” építenek.
Ács Rezső polgármester: Nem érti a helyzetet, hiszen eddig az volt a gond, hogy az uszodát be
kellett zárni. Az uszoda veszteséges mindenhol, most abban kell dönteni, hogy 30 vagy 60
millió Ft-os veszteséget vállal a város nagyságrendileg, egy 25 vagy 50 méteres medence
megépítésével. Nem vitatja senkinek a szakmai hozzáértését, viszont elvárja mindenkitől,
hogy ő se vitassa másokét. A távhő-vezetéket energetikában jártas mérnökök véleményezték,
és mondták, hogy használható lesz. Elmondja, hogy egy átlagos 50 m2-es távfűtéses lakásban
a fűtési időszakban átlagosan 30 000 Ft fűtési díjat kell fizetni, és ha ezt lehet 10 000 Ft-tal
csökkenteni, az a családoknak sokat jelent. A beruházásnak a megtérülési ideje 15 év, úgy,
hogy közben tudja mérsékelni a vállalkozások és a lakosság távfűtéssel kapcsolatos költségeit.
A szállodával kapcsolatban elmondja, hogy a gazdasági programnál már elhangzott, hogy a
város nem akar szállodát üzemeltetni. Az természetes, hogy úgy indul majd el a beruházás,
hogy előtte kiválasztják az üzemeltetőt. Nemzetközi szállodalánc tagja kell, hogy legyen egy
négy csillagos szálloda. Már 2-3 üzemeltető is érdeklődik, és a terveknek is az üzemeltetői
igényeknek kell megfelelnie.
Zaják Rita képviselő: Nagyon nehéz, hiszen a polgármester úr egy teljesen más pozícióból látja
a dolgokat. Szeretne egy közvilágítással kapcsolatos momentumra visszautalni. Amikor
megkérdezte, hogy a hatástanulmány vizsgált más technológiát is, vagy csak a LED-es
technológiát, akkor az volt a válasz, hogy csak az alkalmazott technológiát vizsgálta meg. A
távhő-vezeték építésével kapcsolatban elmondja, hogy megkérdezett egy szakembert hogy
egy panellakás esetében a geotermikus fűtés alkalmazása mennyibe kerülne, a szakember 2
millió Ft körüli összeget mondott. Valószínűnek tartja, hogy kellett egy olyan számítás a távhővezetékkel kapcsolatban, amit ő képviselőként megnézhet, vagy idejönnek a szakemberek és
tájékoztatják az elképzeléssel kapcsolatban. Nem tudja, hogy a vezetékes beruházáson kívül
felmerült-e más lehetőség. Ismer napelemes, geotermikus energia nélküli fűtéslehetőséget.
Az Illyés Gyula Főiskolai Kar egyik épületének átépítésével, 3 milliárd Ft-ból megvalósítható
lenne a szálloda, ezzel szemben egy új szálloda megépítésének költsége 6 milliárd Ft. Úgy érzi,
hogy kioktató hangnemben beszélnek vele, de nincs elég információja ahhoz, hogy ezt az
egészet megértse, nem kapott elegendő tájékoztatást, részt vett a fórumokon, tisztában van
a gazdasági programmal. Az elmaradott városrészek rehabilitációjára 100 millió Ft van
elkülönítve, ha jól érti, akkor a 34 milliárd Ft összegben benne van kettő iskolának a
hőszigetelése és nyílászáró cseréje. Szeretne közreműködni abban, hogy ez a támogatás a
lehető leghasznosabb dolgokra fordítódjon.
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Ács Rezső polgármester: Nem érzi, hogy bárkivel is kioktató hangnemben beszélt volna.
Képviselőtársai már jelezték, hogy nehezen viselik a sokszor emelkedett hangnemben történő
felszólalásokat. Az, hogy a szálloda miként fog megépülni, szakmai kérdés. Az összeg, amely
beállításra került a költségvetésbe, egy új szálloda megépítésére vonatkozik. Egy régi épület
felújítása során, számításba kell venni a munkálatok közben fellépő váratlan kiadásokat. A
távhő vezetéknek van még egy nagyon fontos üzenete, hogy ez a víz úgy hasznosul, hogy nem
kerül a Dunába.
Rácz Zoltán képviselő: Tudni kell, hogy az atomerőmű hatásfoka 4,5%, a hőenergiából 4,5%ot alakít át elektromos energiává. Vannak szabvány és Európai Uniós előírások, amiket be kell
tartani. Egy ilyen beruházás előtt az épületeket le kellene szigetelni. Véleménye szerint inkább
abban kell segíteni a várost, hogy az emberek olyan körülmények között lakjanak, ami a 21.
században lehetséges.
dr. Mezei László képviselő: Azt az egyperces véleményt szeretné hangsúlyozni, hogy ezek a
típusú beruházások - függetlenül a politika és az öröm hatásától - nem termelnek egyetlenegy munkahelyet sem hosszútávon. Nem profitot, árbevételt, nem eredeti értéket állítanak
elő, hanem szükségtelen jóléti beruházások. Óriási nagy szakadék van a szekszárdi viszonyok,
és tervek között. Ma Szekszárdnak nem kisvasút kell, meg 100 szobás szálloda. Szekszárdnak
azon kell lassítani, hogy ne legyen 3000 ember, aki elvándorol, ne legyen 11%-os
munkanélküliség. Ez a fejlesztési terv „álomországban” van, nem a magyar realitásokat
tükrözi. Ezek nem fenntartható beruházások.
Csillagné Szánthó Polixéna és Ferencz Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés
létszáma 14 fő, a közgyűlés határozatképes.
Kerekes László képviselő: A tíz helyszínes fórum, melyen mindösszesen csak 300 fő vett részt,
közel sem azt hozta, amire számítottak. Ebből kiindulva úgy gondolja, hogy ezekkel a
fejlesztésekkel nem ért egyet. A fórumon 6,7 milliárd Ft hangzott el, ebből lett 33 milliárd Ft
lett. Véleménye szerint az uszoda beruházás szükséges, ezt az elmúlt hónapok is igazolták.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vita szakaszt lezárja.
Ács Rezső polgármester: Bizonyára Mezei képviselő úr nincs tisztában a számokkal, ezért
pontosítaná 4,5%-ra a munkanélküliség adatait. A szekszárdi munkaügyi központ minden
hónap végén közzéteszi az adatokat, úgy gondolja ez lényeges eltérés. Kerekes képviselő úr
hozzászólását is érti a fórumokkal kapcsolatban. Amikor arról beszéltek, hogy a gazdasági
programot ki fogadta el, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése fogadta el. Nem volt
előtte szokás, hogy fórumot tartottak, de ott volt lehetőség, hogy elmondják a véleményüket.
Ha valaki ezeket a programelemeket összeadta, pontosan kellett látnia, hogy nem 6 milliárd
Ft-ról van szó. Minden képviselő szíve-joga kinyilvánítani a nemtetszését.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
58/2016. (II.25.) határozata
a Modern
Városok Program keretében
létrejött
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között 2016. február 23-án létrejött
megállapodásban foglaltakkal egyetért és kinyilvánítja
végrehajtási szándékát.
Határidő: 2016. február 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
37. „Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért”
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Rácz Zoltán képviselő: Ismerteti az előterjesztést.
A polgármester megkéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Szeretné megkérdezni a Fidesz frakció tagjaitól, hogy elégedettek a
magyar közoktatás helyzetével?
Kővári László képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Haag Éva alpolgármester: Azt gondolja, ha van is olyan dolog a közoktatással kapcsolatban,
amely ponttal bármelyikük nem ért egyet, akkor nyilván megvan a módja, hogyan kell eljárni.
Véleménye szerint nem úgy, hogy a gyerekeknek kötelezően kockás ingben kell menni
iskolába, ezzel olyan helyzetbe hozzák őket, hogy aki kilóg a sorból, az rosszul érzi magát, vagy
megbélyegzik, és sok esetben azt sem tudja, hogy miről van szó. A gyerek nem lehet eszköz
semmiféle cél elérésének szempontjából.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Otthon a két gyermekének elmagyarázta, hogy miről is van szó, nyilván
ez nem mindenhol van így. A mai kockás inges nap a pedagógusoknak volt meghirdetve, és a
szülők, akik úgy érezték, csatlakozhattak úgy, hogy a gyermekeiket kockás ingben küldték
iskolába. Véleménye szerint, amitől kellemetlenül érzik magukat a gyerekek, az a havi
osztálypénz, amiből zsebkendőt, szalvétát és szappant kell vásárolni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vita szakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 8 nem szavazat mellett elvetett.
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38. Kérdések, interpellációk


Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez:

dr. Mezei László képviselő: Végtelenül csalódott azzal a hangfelvétellel kapcsolatban, amit
Hadházy Ákos volt Fideszes képviselő tett közzé. Munkatársaival az elmúlt hetekben
elemezték ezt a hangfelvételt, ehhez az elemzéshez bevontak két jogászt is. Az elemzésben
szereplő személyek önmagukról állítottak ki egy olyan bizonyítványt, mellyel saját erkölcsi és
politikai státuszukat megsemmisítették. Ezek a személyek vállalhatatlanok. Ezek a személyek
nem szolgálják a város, és a városban élő emberek jövőjét. Meggyőződése, hogy ezek a
személyek nem tehetik meg azt, hogy úgy nyilatkoznak, úgy jelentenek be terveket, hogy
mögötte nincs erkölcsi státusz. Polgármester úr mögött nincs erkölcsi státusz, ezt
nyilatkozatával megerősítette. Úgy gondolja, hogy vállalhatatlan, mint polgármester.
Vállalhatatlan, és a város számára egy bélyeg, egy szégyenfolt. Szekszárd nem mutyiváros,
nem csak mutyiváros, hanem egy olyan város ahol Szekszárd város vezetése önmagát, és
munkatársait hozta olyan helyzetbe, ami Európában vállalhatatlan a 21. században. Ki képviseli
Szekszárdot?
Ács Rezső polgármester: 2014-ben választások voltak Szekszárdon, ekkor választottak
polgármestert. Az önkormányzatot a polgármester képviseli. Nem kíván nyilatkozni azzal
kapcsolatosan, hogy vannak a városban olyan emberek, akik minden beszélgetésről
hangfelvételt készítenek. Ha valaki meghallgatta ezt a felvételt, akkor egyértelműen meg
tudta azt erősíteni, hogy ami ezeken a hangfelvételeken elhangzik, az semmi olyat nem
tartalmaz, ami hátrányt jelentene a város vagy bárki számára. Reméli nem azokkal a
jogászokkal konzultált, akik a bajai videó ügyében is jogi tanácsokat adtak.


Rácz Zoltán és dr. Mezei László képviselők interpellációjára adott válasz dr. Haag
Éva alpolgármestertől

dr. Haag Éva alpolgármester: Két képviselő jegyzi ezt a hozzá intézett interpellációt, ő Rácz
Zoltán képviselőnek szeretne válaszolni és Mezei képviselő úr pedig vegye magára azt, ami őt
érinti. Ennek a történetnek van előzménye és Rácz képviselő úrral vívja ezt már hetek óta. Azt
is gondolja, hogy ez a küzdelem egyoldalú, hiszen ő sohasem válaszolt az ő megjegyzéseire,
amit közösségi oldalon tett közzé. Képviselő úr azt mondta, hogy valótlanul állította azt, hogy
minden rendben történt az augusztusi határozatnak megfelelően. Ilyet biztos, hogy nem
mondott, hiszen egy energetikai korszerűsítés zajlott, decemberben megtörtént ennek a
lezárása. Az augusztusi határozat nem erről szólt, hanem a Polgármesteri Hivatal belső
felújításáról. Azt javasolta, hogy a mértéktartó igényességet maximálisan támogatja, és a
jövőben pedig egyeztessenek ezekről a dolgokról. Felolvasná a határozatot: „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egyetért Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szekszárd, Béla király tér 8. szám alatti épületének belső átalakításával, felújításával.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges előkészítések megtételére, az
eljárások lebonyolítására.” Mindkét képviselő úr ezt a határozatot szavazta meg. Két dologra
tud gondolni, vagy szándékosan azt a látszatot keltik, hogy fogalmuk sincs, hogy miről
szavaztak, vagy tényleg fogalmuk sincs, hogy miről szavaztak. Nem érkezett módosító javaslat,
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ezért ez került elfogadásra, Önök által is. Ehhez képest, amikor ő ezt lenyilatkozta a
televíziónak, ezután felkerült a közösségi oldalra, hogy nem mond igazat, hazudik. Azt
gondolja, hogy mielőtt megszólal a képviselő úr, meg kellene nézni a dolgok hátterét, mielőtt
rágalmazna valakit, aki tényeket közöl. Ha nem teszi ezt helyre, akkor meglesznek ennek a
dolognak a jogi következményei. Azt hiszi, hogy nem tűrheti senki azt, hogy ilyen szinten
menjen a vitatkozás. Ez már nem politikai kultúra, hanem politikai kulturálatlanság. 13 éve ül
ebben a testületben, ellenzékiként is, még soha ilyenre példa nem volt, hogy másokat, személy
szerint hazugsággal vádolnak, ráadásul teljesen alaptalanul. Ebben az interpellációban azt is
tényként állítja - hisz nem állja meg a helyét a nyilatkozatnak az a része - hogy nem
csomagolták be ezeket a relikviákat, testvérvárosi zászlókat. Miből gondolja, hogy nem
csomagolták be? Dokumentálva van, hogy ezeket becsomagolták, és amelyek ott maradtak,
azok használaton kívüli tárgyak voltak. A fényképeken pontosan látható, hogy egy dobozból
húzza elő valaki a zászlót. Azt hogy a dobozt ki bontotta ki, és mikor, azt nem tudja.
A polgármester megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
Rácz Zoltán képviselő: Alpolgármester Asszony becsületről és tisztességről beszél. Hogyan fér
ez össze azzal, amit felolvas: Ács Rezső polgármester: Zajlik a városháza felújítása, ha a
közgyűlés partner ebben, akkor szerencsés lenne egyidejűleg a polgármesteri titkárság, jegyzői
titkárság átalakítása is. Ezzel hosszú távon biztosítanánk, hogy egy megyeszékhelyhez méltó
hivatalrész jöjjön létre. Ennek a költségeit a saját költségvetés terhére kellene biztosítani,
amennyiben a közgyűlés ezzel egyetért. A közgyűlés felhatalmazását kéri, hogy a tervezést
meg tudják kezdeni. Olvassa végig a jegyzőkönyvet, nem volt erről szó. Arról volt szó, hogy az
épületet nem teszik tönkre belülről, a padlóburkolatokat, ajtókat, mindent tönkrevágtak. Nem
fogadja el a választ.
dr. Haag Éva alpolgármester: A seccó-t megnézte a város főépítésze, aki nyilván nem
restaurátor, de teljesen egybehangzó volt a véleménye azzal a restaurátorral, aki a múzeumtól
érkezett ide, és megtekintette azt. Mindketten egymástól függetlenül – tudja, hogy vitatta
Rácz képviselő úr a szakmai hozzáértését – úgy nyilatkoztak, hogy a sérülések 90 %-a az idő
múlásából ered. Kihangsúlyozza, hogy nem ő találta ki. 10% pedig, pontosan
meghatározhatóan három darab sérülés, nyilvánvalóan itt keletkezett valamilyen módon,
szándékos behatás folytán. Amit képviselő úr lefényképezett, azt kézi erővel belevésték.
Elindította ezt a folyamatot az önkormányzat, fel szeretnék újítani természetesen, hiszen senki
sem szeretné, hogyha ebben az állapotában maradna. Két restaurátortól kérnek árajánlatot,
akik a környéken élnek és a szaknévsorban szerepelnek. Tudja, hogy képviselő úr felajánlotta
ebben a segítségét, de egy budapesti kapcsolatra hivatkozott. Mindig arról van szó, hogy
helyiek legyen felkérve, de a helyi restaurátor hozzáértését megkérdőjelezte. Amint
megjönnek az árajánlatok, akkor nyilván a kedvezőbbet elfogadva, a restaurátor kijavítja a
hibákat. A másik dolog, tényleg az SZMSZ. Ha úgy gondolják, hogy van módosítási javaslatuk tehát a kiküldött határozati javaslattal nem értenek teljes egészében egyet, abba szeretnének
módosítást beépíteni, vagy kiegészíteni - akkor módosítási javaslatot kell tenni. Ha nem
érkezik módosítási javaslat, akkor az eredeti határozati javaslatra szavaznak. Ő ez alapján
nyilatkozott, ezért ne vádolja hazugsággal. És az SZMSZ-t tessék elolvasni.
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A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
és 3 nem szavazat mellett elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő Ács
interpellációjára adott válasz:

Rezső

polgármesterhez

intézett

írásbeli

Ács Rezső polgármester: Az írásban megkapott válaszra a képviselő úr nem reagált, ezért
napirendre vette a közgyűlés. Megkérdezi a képviselő urat hogy elfogadja-e az interpellációra
adott választ.
Rácz Zoltán képviselő: Két kérdésben nem tudja elfogadni a polgármester úr válaszát.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
és 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Kiosztásra került a válasz Zaják Rita képviselő decemberi
interpellációjára. A kapott adatokat, mint választ el tudja fogadni?
Zaják Rita képviselő: Az SZMSZ szerint 30 nap alatt kellett volna a választ megkapnia, de mivel
elég sok számot kellett keresgetni, emiatt a választ elfogadja.


Zaják Rita képviselő kérdése
újrahasznosítás” címmel

Ács

Rezső

polgármesterhez

„Műanyag

Zaják Rita képviselő: Amelyik kérdését úgy ítéli meg polgármester úr, arra írásban is elfogadja
a választ az SZMSZ-ben szerepelő határidő betartásával. A műanyag-feldolgozó kapcsán
okozott egy kis kellemetlenséget a tájékozatlansága, Azt szeretné kérdezni, hogy hol tart ez a
dolog, azóta történt-e döntés, nyert ez a projekt, és milyen helyszínnel?
Ács Rezső polgármester: Nem történt előrelépés azóta. Ahogy ígérte, és ahogy Tölgyesi Balázs
úr válaszolt is a kérdésekre, vissza fog kerülni a téma a közgyűlés elé. Amennyiben bármi
veszélyezteti akár a levegő, akár a talaj tisztaságát, akkor a közgyűlésnek még van lehetősége,
hogy a folyamatba beavatkozzon. Ezzel a döntéssel, amit a közgyűlés meghozott,
tulajdonképpen a lehetőség lett megteremtve. Elfogadva a képviselők aggodalmait, nyitva
maradt az a kiskapu, hogy amikor egy lényeges lépés történik, akkor a közgyűlés újra fogja
tárgyalni.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „30 nap vagy 2 hónap”
címmel.

Zaják Rita képviselő: Ez a kérdés az interpellációira való válasz elmaradására vonatkozott
volna. Ezek szerint 30 nap, csak késett. A harmadik kérdése a „Modern Városok”. Erre már
megkapta a választ. Ezzel kapcsolatban kérné a továbbiakban, hogy valamilyen formában itt
lehessen részese ezeknek a folyamatoknak.
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Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „A Garay Iskola udvara”
címmel.

Zaják Rita képviselő: Nagyon rosszul esett ez a dián szereplő „felújítottuk a Garay Általános
Iskola udvarát” című rész és itt azt szeretné megkérdezni, hogy a polgármester úr mit ért egy
iskola udvarának felújítása alatt?
Ács Rezső polgármester: Erre a kérdésre írásban fog válaszolni.
Zaják Rita képviselő: Akkor konkrétan a kérdés: Mit jelent ennek az udvarnak a felújítása, mit
értett ez alatt, és hogy ez mekkora költséget jelentett az önkormányzat számára?


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Átláthatóság,
nyilvánosság” címmel.

Zaják Rita képviselő: Ez szorosan kapcsolódik az előző kérdéseihez. Nagyon szeretné, ha azok
a bizonyos diák, amelyek a fórumon vetítésre kerültek, a nagy nyilvánosság számára is
elérhetőek legyenek. Nyilván ezeken a fórumokon néhány száz ember tud részt venni, de
biztos van olyan polgár itt a városban, aki szívesen megnézné. Szeretné, ha ez a diasor elérhető
lenne a város honlapján. Lehetséges ez?
Ács Rezső polgármester: Évek óta szokás, hogy a Tolnatáj Televízió rögzíti az adást - most
ebben az esetben épp a közéleti fórumot- és ezután többször műsorra tűzi. Ha valakit ezek az
előadások érdekelnek - a szöveges kiegészítésekkel, - akkor ez elérhető lesz a tv-ben.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi újság Cikón?”
címmel.

Zaják Rita képviselő: Írásban is megfelel a válasz. A kérdése: Javult valamit Cikó anyagi
helyzete? Egyfajta tájékoztatást szeretne kapni a jelenlegi anyagi és szakmai helyzetről.
Ács Rezső polgármester: Javult a Re-kom Kft helyzete. A lerakási járulék kapcsán, úgy ahogy
más közszolgáltató sem, nem kapott pozitív válaszokat. Egyelőre ezen a területen nem lesz
változtatás. Ami miatt viszont egyértelműen javult a cég helyzete, az az, hogy az előválogató
februártól megkezdte a működését, az előválogatott hulladék után nem kell lerakási járulékot
fizetni, és jóval kevesebb hulladék kerül lerakásra a cikói lerakóba. Ez stabilizálja anyagilag, és
szakmailag is a cég helyzetét. Nem csak Szekszárdon fog működni a házhoz menő szelektív
gyűjtés. Zöld-, papír-, és műanyag hulladékot lehet gyűjteni, Szekszárdon márciusban kerülnek
ezek az edények kiosztásra. Az ezután kikerülő kommunális hulladék átmegy egy előválogatón,
ami jelentős mértékben lecsökkenti az anyagi terheit a Re-kom Kft-nek.


Zaják Rita képviselő kérdése dr. Varga Katalin jegyzőhöz „A Szekszárd név
használatáról szóló rendelet” címmel.

Zaják Rita képviselő: Figler Csaba úr megkereste a képviselőket, megkereste a jegyző asszonyt
is, ez a rendelet visszakerül majd a közgyűlés elé? Igaza van Figler úrnak? Lehet ezt korrigálni?
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dr. Varga Katalin jegyző: Eredeti jogalkotó hatáskörében a közgyűlés alkothat ilyen
rendeletet, nem csak az önkormányzatnak, hanem az önkormányzat által képviselt
közösségnek is alapvető érdeke fűződik a biztonságos névhasználathoz. Nem egy esetben
szabályozzák ezt az önkormányzatok, jellemzően az egyéb önkormányzati jelkép használatról
szóló önkormányzati rendeletekben. Jelezte a munkabeszámolóban is, hogy a beérkezett
kérelmek alapján ő is javasol egy-pár pontosítást. Már az augusztusi ülésen azért javasolt
módosítást, hogy a jogalkalmazás könnyebb legyen. Az a véleménye, hogy kevéssé volt ismert
a 2011-ben alkotott önkormányzati rendelet, kevés ilyen kérelem érkezett, holott látható hogy
a névhasználatra sokkal gyakrabban kerül sor. A közzétett felhívás óta sok kérelem érkezett,
vitás eset nem nagyon volt. Polgármester úr átruházott hatáskörben jár el, másodfokon, ha
elutasításra kerülne sor, akkor a közgyűlés elé kerül az ügy.


Zaják Rita kérdése Ács Rezső polgármesterhez, „Diákétkeztetés” címmel.

Zaják Rita képviselő: Rettenetesen sajnálja ezt a történetet, hogy ilyen csúnyán végződött.
Nyilván nem lenne ennyire felháborodva, hogyha nem ismerné a kiindulási pontját az
egésznek. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy sokat javult az ételek minősége. Nem is
igazából érti, miért így történt. Megismerheti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
rendelkezésre álló összes dokumentumot?
Ács Rezső polgármester: Természetesen igen, hiszen ezek nyilvános adatok. Tudomása
szerint, bizonyos anyagokat már meg is küldtek a képviselő asszony részére.



Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Látogatás” címmel
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „A jövőre várhatóan
elkészülő fejlesztések tervek megtekintésére hol, és milyen módon van
lehetőség?”

Kerekes László képviselő: Pártsemlegesként teszi fel a kérdését. Komoly bejelentést tevő
miniszterelnök látogatott Szekszárdra. Ha nem is a teljes programjára, de legalább az ünnepi
ülésre – ahol bejelentették, hogy 33 milliárd Ft támogatást kap a város – szívesen elment
volna. Miért nem kapott meghívást erre az alkalomra? A másik kérdése beruházásokkal
kapcsolatos. Van lehetőség folyamatosan tájékozódni?
Ács Rezső polgármester: A meghívottak listáját közösen állították össze a
miniszterelnökséggel. Voltak vállalkozók, képviselők. Nem pártpolitikai oldalról lett
megközelítve az összeállítás. Nyilván lehetőségeihez képest mindenhova minden képviselőt
meghívna, ami nem mindig sikerül. A másik kérdésére a válasz, hogy folyamatosan tud
informálódni, akár a terveket, engedélyeket a közgyűlésnek kell jóváhagyni.


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz a
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem seccójával?” címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Azért kért szót, mert jellemző a Polgármesteri Hivatal működésére az,
amit most ismertetni fog Önökkel. Mi lesz a polgármesteri hivatal házasságkötő terem
seccójával? A szekszárdi polgármesteri hivatal 70 m2 –es seccója, 490 milliós energetikai
felújítás során jelentősen károsodott. A fotók egyértelműek, azon nincs mit magyarázni.
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Önkormányzati képviselőként kötelességének érzi - a probléma felvetésén túl – hogy a
megoldást is keresse a restaurálásra. Egy e-mailt írt Fekete Györgynek, a Magyar Művészeti
Akadémia elnökének, hogy segítsen. Csak szeretné azt elmondani alpolgármester asszonynak,
hogy előtte felhívta a múzeum restaurátorait és semmit nem tudtak arról, hogy bárki
megkereste őket, föl van véve telefonra. Elnök úr 24 órán belül felhívta telefonon és elmondta,
hogy sajnos ehhez nincs köze, lévén ők csak állami tulajdonú alkotások felett gyakorolnak
befolyást, önkormányzatira nincs felhatalmazásuk. Javaslatot tett viszont arra, hogy
megkérdez egy kiváló restaurátort, és kvázi összehozza vele. Fél órán belül megkapta a
restaurátor nevét, telefonszámát, aki mellesleg az akadémia tagja és azt, hogy az MMA elnöke
lebeszélte vele, hogy vállalja, segítsen a korrekt helyreállítás megfogalmazásában. Annyit
mondott, hogy nyilván ennek lesz néhány tízezer forintos szakértési díja, utazás, szakértői
vélemény megfogalmazása, dokumentálása. Megköszönte szépen, azonnal a következő
levelet írta a Polgármester Úrnak: „Tisztelt Polgármester Úr! Felvettem a kapcsolatot Fekete
Györggyel, az MMA elnökével, aki készséggel állt rendelkezésre. Megbeszélte egy képzett
restaurátorral, egy akadémikussal a problémát, és megadta a telefonszámát. Az úr, aki
megnézi és javaslatot ad a házasságkötő terem seccójának szakszerű javaslatára, telefonomat
várja. Ennek természetesen van pár tízezer forintos költsége, amit a városnak kell előlegezni.
A szakértői díj és a javítási költség természetesen a károkozóra hárítható. Kérlek jelezd, hogy
a költségeket a város megelőlegezi-e. Tisztelettel: Rácz Zoltán.” Erre a levélre a mai napig nem
kapott választ. A legkisebb empatikus készséggel, némi intelligenciával annyit azért lehetett
volna látni, hogy az MMA nagyhatalmú elnöke, nem egy kis vidéki ellenzéki képviselőt tüntet
ki kivételes figyelmével egy olyan ügyben, amihez végül is semmi köze nincs, hanem kellett
valami másnak is lenni itt. Tehát az a megközelítés, hogy most jól lejáratjuk az ellenzékit, mit
ugrál itt, ez kontraproduktív. Sokkal valószínűbb, hogy sikerült a megyei jogú város vezetési
intézményét egy nagyon alsó szintre navigálni. Az, hogy az ellenzéket minden eszközzel
kirekesztik, ez egyesek szerint rendben van. De az, hogy saját pártcsaládjuk emblematikus
képviselőjét így építsék le, azért ez méltatlan egy megyei jogú város kormánypárti vezetésétől.
A festmény vajon ugyanolyan sorsra jut-e, mint a hivatal épülete, kóklerek teszik tönkre, vagy
sok millióért a város pénzén, valami elég hosszú nyelvű haver gányol rajta valamit.
Ács Rezső polgármester: Azt a hangfelvételt megkaphatná, amiről képviselő úr beszélt? Úgy
látszik ez egy bevett szokássá vált az ellenzéki oldalon. Átadja a szót alpolgármester
asszonynak, aki már válaszolt ezzel a témával kapcsolatos kérdésre.
dr. Haag Éva alpolgármester: Mint ahogy mondta már közgyűlésen kívül is a képviselő úrnak,
nem indíthat el egyedül egy ilyen folyamatot, nem hozhat egy ilyen döntést. Főépítész asszony
elindította a folyamatot. Nem hiszi azt, hogy bármelyikük számára ne lenne megnyugtató,
hogy restaurátorok fogják megnézni, szaknévsorból kikeresett, közelben élő restaurátorokról
van szó. Az árajánlatok alapján kiválasztásra kerül, ezután a bizottságok megtárgyalják, és újra
régi pompájában megnézheti mindenki majd ezt a festményt. Valóban felvet néhány kérdést
az, hogy hogy történhetett ilyen dolog, ebben a felelősségre vonás kérdése vizsgálva lesz.
Megtette a szükséges lépéseket.
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr, elfogadja a választ?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ. Bajban van, mert olyanokat állít, aminek az
igazsághoz semmi köze nincs. Nem döntött semmilyen ügyben, a polgármester úrnak kérte a
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támogatását, segítségét, amivel nem foglalkozott. Nagyon elbeszélnek egymás mellett,
valószínű, hogy ez már így lesz.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás
és 2 nem szavazat mellett elfogadott.


Gombás Viktória képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hogyan lehet
bejutni egy lezárt építési területre?” címmel.

Gombás Viktória képviselő: A Polgármesteri Hivatal felújítása kapcsán jutott eszébe néhány
kérdés. Az itt jelenlévő képviselők közül igényelt bárki bármilyen tájékoztatást a polgármester
úrtól, illetve az alpolgármester asszonytól a folyamatban lévő belső építési munkákkal
kapcsolatban? Felmerült az az igény a képviselő testületben, hogy bárki személyesen
látogatná az építkezési területet, és az építkezési területen fényképeket készítene, és az ott
lévő képeket feltöltené nyilvános közösségi oldalakra? Hogyan kerülhet arra sor, hogy bárki
bejusson egy zárt építési területre?
Ács Rezső polgármester: Építési területről lévén szó, jogosak a kérdések. Ha a képviselő
asszony elfogadja, akkor írásban válaszolná meg a kérdéseit. Jelezték már azt, hogy történt
ilyen, amit továbbított a kivitelező felé. A felelősség kérdését ő is szeretné tisztázni. A belső
átalakítás kapcsán elmondja, hogy a közgyűlés többször is foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Ahogy az elmúlt beszélgetésekben is elhangzott, külön megkeresésre nem emlékszik. Erre
hozott a közgyűlés egy döntést, amelynek a határozata egyértelműen fogalmaz. A többi
kérdésére írásban fogja megadni a választ, az SZMSZ-ben meghatározott időn belül.
Zaják Rita képviselő: Alaposabban áttanulmányozva az interpellációra adott írásbeli választ,
annak elfogadását visszavonja.
Ács Rezső polgármester: Jelezték állampolgárok a VIII. számú választókörzetből, hogy a
képviselő asszonyt a fogadóóráján nem találták ott a meghirdetett időpontban. Megkeresték
ez ügyben, és annyit tud megtenni, hogy ezeket az igényeket, közvetíti a képviselő asszony
felé.
Zaják Rita képviselő: Ott volt a fogadóórán, csak egy másik ügyben épp helyszínre ment ki.
Megkapta az úr telefonszámát, fel fogja hívni a nap folyamán.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
és 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 13 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt üléssel folytatja a munkáját.

K. m. f.
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Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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