Szám: I/F/45-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. augusztus 26-án
(hétfőn) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, dr. Máté István, Pap Máté, Zaják Rita, Kerekes László,
Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 11 fő
Ülés közben érkezett:

Kővári László,
Murvai Árpád képviselő.

Távol maradt:

Szabó Balázs képviselő,
Gombás Viktória képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

Csukle Tibor ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Javaslatot tesz a 206. számú, „Javaslat a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására” című előterjesztés napirendre
történő felvételére, mely pótanyagként került kiosztásra a képviselőknek.
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A polgármester szavazásra teszi fel a 206. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Kővári László képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes ülés napirendjét az elfogadott kiegészítéssel
együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat
nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Főfai Klára
igazgatóságvezető; Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
2. Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
3. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csukle Tibor ügyvezető igazgató, dr. Kajos Nikolett aljegyző
4. Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának
jóváhagyására
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
5. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens
6. Javaslat támogatási igény benyújtására
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(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Kubik Andrea jogász
8. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
9. Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat jóváhagyására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pályázati referens
10. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
11. Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő
teniszpályán keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
12. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pályázati referens
ZÁRT ÜLÉS:
13. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, dr. Főfai Klára
igazgatóságvezető; Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: A közgyűlés az elmúlt években is kiemelt figyelmet fordított a
rászorulók támogatására. A családok támogatását is kiemelten kezelték, melynek
eredményeképpen 2016 márciusában elfogadták az önkormányzat szociális rendeletének
módosítását, mely a csecsemők ultrahangos vizsgálatának ingyenes biztosítását, illetve
hármas- illetve többes ikreknél egy év időtartamra főállású gondozó biztosítását vezetett be.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését. A jelenlegi rendeletmódosításban pedig a 2019.
január 1. után született szekszárdi gyermekek számára egyszeri, tízezer forintos támogatást
biztosít ajándékutalvány formájában az önkormányzat. Azt szeretnék, ha Szekszárd vonzó hely
lenne a kisgyermekes családok részére is.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Kiegészítésül elmondja, hogy saját költségvetésből
biztosítja a város az ajándékutalványt.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Igazán nagyvonalú a kezdeményezés.
Rácz Zoltán képviselő: Meghatódott, nem semmi, tízezer forint, amikor a város elszór egy
csomó pénzt.
Ács Rezső polgármester: Sikerült megtalálni a negatív kapcsolódásokat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a népegészségügyi
támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2. Javaslat a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
Ács Rezső polgármester: Az új víziközmű törvény hatályba lépésétől tizenöt éves fejlesztési
tervet kell készíteni a víziközmű szolgáltatóknak, a terv jóváhagyása a települési önkormányzat
feladata. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Nem értette pontosan az előterjesztést, melynek az első felében egy
2020-ra tervezett összeget látott, a második felében pedig mintha olvasta volna, hogy 2020ra nincs tervezett fejlesztés, felújítás.
Ács Rezső polgármester: Mivel 2020 és 2034 közötti időszakról van szó és a Gördülő Fejlesztési
Terv három ütemben valósul meg, a 2020-ban is beterveztek fejlesztési összeget, az
előterjesztésben szerepel.
Rácz Zoltán képviselő: A városnak eddig is volt Gördülő Fejlesztési Terve, amikor rákérdezett,
hogy miért nem eszerint történik a háromszáz millió forintos fejlesztés, azt mondta a
vezérigazgató asszony, hogy benne volt a fejlesztési tervben az is, amiről döntöttek. Ugyan
voltak fontosabb dolgok is, mint a Bocskai utca rendkívül elavult vízvezeték rendszere, de
felülírta valami azt a tervet, ami előhozta volna ezt. Mi az oka annak, hogy a választások előtt
egy hónappal ilyen tízmilliárdos tervet átnyomjon a polgármesteri hivatal, illetve közgyűlés?
Nincs e mögött valami mutyi?
Ács Rezső polgármester: Az elfogadott terveket szeptember 30-ig át kell adniuk a MEK-hez
(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal). A szakmai menedzsment, mely állítja
össze a Gördülő Fejlesztési Tervet, ha rendkívüli esemény történik, akkor nyilván felülírják azt.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Képviselőtársa is tudja, hogy az idei évben a Mérey utcai
beruházás kerül előtérbe, az új program csak 2020-tól indul.
Rácz Zoltán képviselő: Ezt kifogásolta pont, hogy a Mérey utca van betervezve elsődlegesen
és a tényleg katasztrofális állapotú vízvezetékszakasz felújítási javaslatát még az új tizenöt éves
tervben sem látta. Az háborítja fel, hogy miután a jegyző asszonyt vasárnap felhívta - amiért
elnézést kért, mert azt hitte, hogy ügyeletet tart-, azután rakták fel a kollégák, hogy olvasható
legyen a közgyűlési anyag. Lehetetlen tisztességesen felkészülni, elolvasni, hogy ekkora
fejlesztést csak úgy jóváhagyjanak.
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További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
215/2019. (VIII.26.) határozata
a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Város ivóvíz és szennyvíz víziközmű–rendszerei
vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval
egyeztetve – a 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet
jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

2.
2020. évre (I. ütemre) vonatkozó felújítási és pótlási
tervrészt az alábbiak szerint hagyja jóvá;
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-IV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 11-22761-1-001-0004;
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatokra
Ivóvíz-hálózat
csomóponti
rekonstrukció NA 80 és NA 100
tolózár és szerelvényei 5-5 db
Altalaji tűzcsapok cseréje feltalajira
Ivóvíz-hálózati bekötések cseréje 10
db
Ipari víztároló medence gépészeti
felújítása
Összesen:

1 145 734 Ft
864 120 Ft

633 000 Ft
1 168 640 Ft
3 826 731 Ft
7 638 225 Ft

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-01-03;
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali
feladatokra
Aknajavítások,
kiemelések,
gravitációs
szennyvízcsatorna
rekonstrukciók

1 397 000 Ft
1 000 000 Ft
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Szennyvíz
átemelő
szivattyúk
felújítása
szennyvíz
elvezető
hálózaton
Szennyvíztisztító telepen üzemelő
gépek, berendezések felújítása
Összesen:
Határidő:
Felelős:

2 000 000 Ft

4 914 000 Ft
9 311 000 Ft

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

3.
az ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszereken 2020. évre
beruházást nem tervez;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

4.
a 2020. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok
költségét az Önkormányzat a Bérleti- üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Ács Rezső polgármester

5.
meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a
Bérleti–üzemeltetési szerződésben foglalt teljes érvényességi
időszakra a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett
terjessze be és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot
teljes jogkörrel képviselje.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
216/2019. (VIII.26.) határozata
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval megkötött Bérletiüzemeltetési szerződések módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös közcélú ivóvízellátó, valamint szennyvíz elvezető
és -tisztítórendszer vonatkozásában 2017. december 14. napján
jóváhagyott, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval megkötött
Bérleti-üzemeltetési szerződéseket a határozat melléklete
szerint módosítja;
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Határidő:
Felelős:
2.

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

3. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csukle Tibor ügyvezető igazgató, dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Ha nem bízna feltétel nélkül Csukle Tibor tisztességében és
hozzáértésében, nem szavazná meg valószínűleg. Így viszont megszavazza.
Ács Rezső polgármester: Az ügyvezető tisztességesen végzi a munkáját, mint ahogy a többi
cégvezető is. 2019-ben a távhőszolgáltató cég egy folyószámla hitelkeretet nyitott, melyet
2020-ban is szeretnének igénybe venni, ehhez kell a közgyűlési döntés. Amikor elsőre
megnyitották a folyószámla hitelkeretet, részletesen kitárgyalták, mire, hogyan használják a
cégek. Az idei évben nem vette a cég igénybe a folyószámla hitelkeretet, remélhetőleg jövő
évben sem kell, de tartalékként működik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
217/2019. (VIII.26.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint alapító tulajdonos
1.
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 95 millió forint
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hitelkeret biztosítására szerződést kössön a Dél TAKARÉK
Szövetkezettel a 2 – 5. pontban foglaltak szerint;
2.
hozzájárul, hogy a hitel biztosítékául a
Szekszárd, Sárvíz u.4. szám alatti telephely ingatlan a hitel
fedezetéül szolgáljon;
3.
hozzájárul a biztosítékul szolgáló ingatlan
vonatkozásában a Dél TAKARÉK Szövetkezet javára a
jelzálogjognak
az
ingatlan-nyilvántartásba
történő
bejegyzéséhez;
4.
készfizető kezességet vállal a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. által szerződéssel lekötött 95
millió hitelkeret biztosításaként;
5.
a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi
feltételekkel járul hozzá:
a)
a hitel mértéke 95 millió HUF hitel;
b) futamidő: a szerződéskötés és folyósítási feltételek
teljesítéstől számított maximum 365 nap. A hitel szükség esetén
megújítható;
6.
felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesterét, valamint a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. –t a szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2019.10.15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Csukle Tibor ügyvezető igazgató

4. Javaslat a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításának
jóváhagyására
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
218/2019. (VIII.26.) határozata
a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2.)
felhatalmazza a polgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.
Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.)
felhívja
a
jegyzőt
a
megállapodás-módosítás
megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 5.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens
Murvai Árpád képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A közösségi közlekedés mindenhol veszteségesen működik, melynek
kompenzálására évek óta megjelenik ez a pályázat. Szekszárd városnak tízmillió forint
keretösszegben van lehetősége pályázni, melyet javasol kihasználni. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
219/2019. (VIII.26.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet I.5., valamint a 3. mellékletének
Kiegészítő szabályok 1.c) pontja alapján támogatást igényel a
helyi közösségi közlekedés fejlesztésére és a kérelem
benyújtásához a következő nyilatkozatot teszi:
a)
A Közgyűlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést
2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig folyamatosan
fenntartja.
b)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját
forrásként - a 2019. évi költségvetési rendelet terhére
25.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a
helyi tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként ellátó
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére, melyből
10.000.000.- Ft a közszolgáltatás tárgyévet megelőző – 2018.
évi – működtetéséhez, veszteség kiegyenlítéséhez került
átadásra.
c)
A Közgyűlés pályázati eljárás nélkül, közvetlenül kötött
közszolgáltatási szerződést a helyi tömegközlekedési
feladatokat
közszolgáltatásként
ellátó
Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt-vel, illetve annak jogelődjével, a
Gemenc Volán Zrt-vel.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti
nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket nyújtsa be a Magyar
Államkincstár illetékes területi szervéhez.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
6. Javaslat támogatási igény benyújtására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
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Ács Rezső polgármester: Kéri a gazdasági igazgatóságvezető asszonyt, hogy mondja el az
előterjesztés lényegét a közgyűlésnek.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az idei évben is lehetőség nyílt támogatás igénybe vételére
a Belügyminisztériumnál. A pályázati anyag összerakása folyamatban van, a vissza nem
térítendő támogatásnak nincsen önerő igénye. Idén szeptember elején szeretnék a
támogatást benyújtani.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Részben érinti a napirendi pontot, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata mekkora összegeket áldoz arra, hogy a lakosság tömegközlekedése
támogatva legyen. Évről évre csökken az utaslétszám, melynek ellenére a város ugyanúgy
támogatja azt. Sokkal jobb lenne minden szempontból, ha a tömegközlekedést többen
használnák. Évek óta próbálják módosítani a menetrendet, hogy minél hatékonyabban
menjenek a járatok. Azért tartja jónak ezeket a pályázati lehetőségeket, mert ezekre a célokra
fel lehet használni azokat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
220/2019. (VIII.26.) határozata
támogatási igény benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási
igényt kíván benyújtani;
2.
felhívja a polgármestert, hogy a támogatás igénylésére
vonatkozó pályázatok benyújtásáról gondoskodjon és
felhatalmazza a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Határidő: első pályázatra: 2019. szeptember 05.
második
pályázatra
(rendkívüli
bekövetkezésekor): 2019. november 10.

esemény
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Felelős: a támogatási igény elkészítéséért
dr. Molnár Kata jegyző
a támogatási igény aláírásáért Ács Rezső polgármester
7. Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy ez az utolsó körzet, ami betöltésre kerül a háziorvosi
körzetek közül. Kéri az igazgatóságvezető asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: 2016. óta a 13. számú háziorvosi körzetet helyettesítéssel
oldják meg, mivel Sarkadi doktor úr külföldön tartózkodik és saját rendelője van a körzetben,
így a rendelés az ügyeleti rendelőben történik. Viszonylag állandó orvosokkal történik a körzeti
helyettesítés. Az Ergonom Kft. jelentkezett, hogy szeretne területi ellátással elvállalni egy
körzetet, miután a 13. számú erre alkalmas, ezért azt választották. Tudni kell, hogy a személyes
közreműködéssel dolgozó dr. Czuczor Judit fogja ellátni a háziorvosi feladatokat, aki jelenleg
is ellát ilyen feladatokat területi kötelezettség nélkül. Az Ergonom Kft. épületében megfelelő
helyet tudnak biztosítani az ellátáshoz. Javasolja tehát a körzet vállalkozásba adását az
előterjesztésben leírt feltételek szerint.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
221/2019. (VIII.26.) határozata
a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését 2019.
október 1. napjával vállalkozásba adja az Ergonom
Munkavédelmi Szolgáltató Kft.-nek (7100 Szekszárd, Tartsay V.
u. 16.);
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
hozzájárul ahhoz, hogy az Ergonom Munkavédelmi
Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.) a háziorvosi
szolgáltatást területi ellátási kötelezettség mellett, Dr. Czuczor
Judit orvos személyes közreműködésével biztosítsa, ezáltal a
praxis jogot Dr. Czuczor Judit szerezze meg;
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.-vel (7100
Szekszárd, Tartsay V. u. 16.), valamint – tekintettel arra, hogy a
13. számú körzet ellátási területéhez tartozik Szálka Község is –
Szálka Község Önkormányzatával 2019. október 1-jei hatállyal
feladat-ellátási szerződést köt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására;
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a körzet
átadásával kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Lovrity Attiláné Gondnokságvezető
5.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési
rendelet következő módosításakor építse be 2019. szeptember
1. napjával az Egészségügyi Gondnokság közalkalmazotti
létszámának 1 fővel történő csökkentését (36 főre).
Határidő: 2019. november 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
8. Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász-jegyzői megbízott
Ács Rezső polgármester: Az elmúlt alkalommal azért maradt el a rendkívüli közgyűlés, mert
ahogy megválasztásra kerülnek a HVB tagjai, öt napon belül esküt kell tenniük és a bizottság
tagjai közül sokan voltak külföldön és szabadságon, nem tudták volna biztosítani a törvényi
előírást.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: Olvasta az előterjesztésben az összeférhetetlenségi szabályokat,
kérdése, hogy a Szepesi Ügyvédi Irodának van-e bármiféle üzleti kapcsolata a polgármesteri
hivatallal?
dr. Molnár Kata jegyző: Nincs állandó megbízási szerződése a Szepesi Ügyvédi Irodának a
hivatallal, de ez nem is szerepel az összeférhetetlenségi okok között.
Zaják Rita képviselő: 2008 óta minden peres ügyben védi az ügyvédi iroda az önkormányzat
dolgait. Az idén is volt egy tárgyaláson, melyben az ügyvédnő képviselte jogilag az
önkormányzatot. Vannak írott és íratlan szabályok, erkölcsi összeférhetetlenségek,
megkérdezi, hogy szerintük ezzel a jogi képviselettel együtt morálisan helyes-e az ügyvédnő
jelölése?
Murvai Árpád képviselő: Az összeférhetetlenségek felsorolását 12 pontban tartalmazza az
előterjesztés. Legyen kedves az anyag beterjesztője megmondani, hogy az utolsó kis bekezdés
szövegét szó szerint idézte-e az előterjesztést készítő, mert nincs idézőjelben a szöveg.
Ács Rezső polgármester: Zaják Rita képviselő asszony kérdésére azt a választ adja, hogy nem
áll fenn összeférhetetlenség, kizáró ok, erkölcsileg sem. Szeretné jelezni, hogy volt olyan
választási bizottsági tag, akit felkértek HVB tagnak és azt nyilatkozta, hogy nincs
összeférhetetlenség, pedig az összeférhetetlenségi okok között szerepel az is, hogy nem lehet
jelölő szervezet tagja a helyi választási bizottság tagja.
Rácz Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy milyen jutalom van kitűzve a helyi választási
bizottság tagjainak a választási eredmény közzététele után?
Ács Rezső polgármester: Nem is érti a kérdést. Nincs jutalom.
Rácz Zoltán képviselő: 2018-ban ő is megszavazta a közgyűlésben elnöknek dr. Póla Zoltán
személyét, aki egy éven belül közel ötszáz millió forintos jutalomban részesült, állami cégek
jóvoltából. Elég furának tartja az egészet.
Ács Rezső polgármester: Bizottsági elnököt a tagok választanak egymás között, nem a
közgyűlés.
Murvai Árpád képviselő: A felsorolt nevek között található dr. Takács Zita a Kormány által
kinevezett kormánymegbízott úr, dr. Horváth Kálmán felesége-e?
Ács Rezső polgármester: Mennyiben tartozik ez a tárgyhoz?
Murvai Árpád képviselő: Véleménye szerint a hölgy a Helyi Választási Bizottságba nem
pártatlanul került be. Véleménye szerint kizáró ok, hogy egy ilyen fontos, Kormány által
kinevezett pozícióban lévő férj mellett került be a feleség a bizottságba, még ha a végzettsége
meg is felel.
Ács Rezső polgármester: Nincs ilyen kizáró ok a törvény szerint.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Elfogult a Szepesi Ügyvédi Irodával kapcsolatban, mert tíz évig
korrektül ellátták a cége jogi képviseletét. Azzal van gondja, hogy a Fidesz-kormányban Szepesi
Balázs helyettes államtitkári szerepben van. A Szepesi Ügyvédi Iroda rendszeresen dolgozik
kizárólag a fideszes önkormányzat megbízásából. Ez nem elegáns dolog. Az elfogultsága miatt
semleges álláspontot képvisel, viszont dr. Takács Zita esetében felháborítónak tartják, hogy
egy kormánymegbízott feleségét nevezik ki. A Választási törvény 14. § (1) bekezdésénél
olvassa, hogy pontosan le van írva a pártatlanság, a tisztaság biztosítása, hogy lehet ezt
egyáltalán elvállalni, nem érez szégyent az ügyvédnő, hogy ezt azért mégsem kéne.
Botrányszagú ez a dolog, miért kell ennek kitenni embereket?
Zaják Rita képviselő: Érti, amit polgármester úr a jelölő szervezettel kapcsolatban sejtetett,
úgy tudja, hogy ez az akadály elhárult. Elfogadja, hogy az helytelen volt, de ez a másik oldalon
mennyivel jobb? Jobbnál jobb pártatlan jogászok, ügyvédek vannak Szekszárdon, de tudják,
hogy új tagra nem lehet javaslatot tenni. Kompromisszumos megoldásként javasolja, hogy a
tagok sorrendjét cseréljék fel, a póttagokat tegyék be bizottsági tagnak és az említett hölgyek
legyenek póttagok a bizottságban.
dr. Molnár Kata jegyző: Valóban csak a jegyző tehet javaslatot a tagok személyére, módosító
indítvány sem tehető az előterjesztésre, a jegyző is csak meghatározott esetekben tehet
módosító indítványt. Ha nem fogadja el a közgyűlés a javaslatot, újat kell tennie.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr ezt nagyon jól kitalálta. Szeretné mindenki
emlékezetébe idézni, a közgyűlés valaha megszavazta Fekete Tamást, Farkas Lászlót, Bősz
Endrénét, Szegesdi Juditot, Lipovszki Istvánt, akik pártatlansága megkérdőjelezhetetlen volt.
Miért nem lehetett ilyen embereket választani? Ez mindennek az alja.
Ács Rezső polgármester: Ez érdekes etikai kérdés például, hogy olyan ügyvédet be lehet-e
hozni a bizottságba, aki az önkormányzat ellenében véd a bírósági ügyekben. Nem akar
neveket mondani, nyilván mindenki tudja, kire gondol.
Zaják Rita képviselő: Lehet, hogy félreértette jegyző asszony válaszát, ő úgy értette, hogy ha
a testület leszavazza az előterjesztést, akkor a jegyző új javaslattal élhet. Ez pedig lehet az
általa említett megoldás, hogy a bizottsági tagok helyet cseréljenek. Szakmai szempontból
nincs problémája a hölgyekkel, de így lenne etikus.
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony megfelelő kompetenciákkal bír abban, hogyan tesz
javaslatot, leegyeztették a bizottsági tagjelöltekkel is ezt. A módosításnak komoly szakmai
korlátai vannak, nem egy sima módosításról van szó. Az, hogy előről kezdjék az
egyeztetéseket, nulláról, hogy tudnak-e esküt tenni a tagok, nem tartja jónak.
Murvai Árpád képviselő: Bármilyen összetételű lesz a közgyűlés a választások után, nagyon
fontos, hogy etikailag nem kifogásolható választás zajlik le. Az etikai aggályait szeretné
aláhúzni. Érti, amit mondott a jegyző asszony, de kéri, hogy mondja el azokat az akadályokat,
ami miatt nem tudja a tagok mögött álló beosztást megváltoztatni.
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Ács Rezső polgármester: Mielőtt átadja jegyző asszonynak a szót, elmondja, hogy a bizottság
tagjai az eskütételt követően kezdhetik el munkájukat. Az, hogy bárkinek a tisztességét
megkérdőjelezik, miután esküt tesz, hogy nem fogja betartani a törvényt, sértő lehet mindenki
számára. Az, ha összeférhetetlenség fennállása mellett valaki letette volna az esküt, nagy
fejtörést okozott volna.
dr. Molnár Kata jegyző: Akkor van lehetősége tehát a jegyzőnek módosító indítványt tenni,
ha a közgyűlés nem fogadja el a javaslatát. Szeptember 1-ig kell megválasztani a bizottsági
tagokat.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlésnek szavaznia kell a témában.
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, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
222/2019. (VIII.26.) határozata
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján
Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságába
tagnak
dr. Kulcsár Ágnes – t,
Hamarné dr. Szepesi Veronika - t és
dr. Takács Zita - t
póttagnak
Dr. Horváth E. Írisz - t és
Takler András - t
választja.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
dr. Molnár Kata jegyző

2.
felkéri a polgármestert, hogy a Ve. 37. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a választott tagok
eskütételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester
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3.
köszönetét fejezi ki a 2014. évi helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választására
megválasztott helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak
az elvégzett lelkiismeretes munkájáért.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

9. Javaslat a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi a zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat
jóváhagyására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
223/2019. (VIII.26.) határozata
a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium 2019. évi
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott
pályázat jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a ZP-1-2019 kódszámú, az Agrárminisztérium
2019. évi, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító
fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott
pályázatot.
A pályázat címe: „Zártkertek infrastrukturális hátterének
fejlesztése Szekszárdon 2019.”
Igényelt támogatás: 9 967 762 Ft
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kgy20190826jkv

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

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

folyamatos
Ács Rezső polgármester

10. Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása című pályázatban szereplő épület és eszközök átadására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás keretében
működtetik a II. számú Óvodát és Bölcsődét melynek részeként a Kadarka utcai mini bölcsőde
épülete is átadásra kerül a Társulásnak. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, örülnek, hogy elkészült a beruházás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
224/2019. (VIII.26.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása című pályázatban szereplő
épület és eszközök átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú,
„Kadarka utcai mini bölcsőde” című pályázat keretében az
épületet és eszközöket átveszi térítésmentesen SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulástól;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
dr. Haag Éva alpolgármester

2.
felhívja a jegyzőt és alpolgármestert az átadás-átvételi
megállapodás aláírására és az ezt követő támogatási szerződés19
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módosítás, valamint konzorciumi együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 30.
dr. Molnár Kata jegyző, dr. Haag Éva
alpolgármester

11. Tulajdonosi döntések előkészítése a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő
teniszpályán keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatban
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a véleményük
ismertetésére.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság nem értett teljesen egyet az anyaggal, mert a
szakértő hibát vétett akkor, amikor a telekárnövekedést úgy vette, mintha kisebb lenne az
értékcsökkenés. A két dolognak semmi köze egymáshoz. A bizottság kint volt a helyszínen, és
miután szembesült azzal, hogy milyen állapotok vannak, döntötte el, hogy történjen egy
állapotfelmérés és rendőrségi feljelentés, a megyei rendőrkapitányság pedig elindította a
nyomozást. Itt tart most az ügy.
Ács Rezső polgármester: Úgy tudja, hogy eddig az önkormányzat minden jogi eljárást
sikeresen vett az ügyben, az előterjesztés fotóin látszik, hogy milyen állapotok vannak jelenleg
a teniszpályán.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A 7. körzetben fog indulni és benézett a régi uszoda területére. Arról
mikor fog ilyen előterjesztés készülni? Mérhetetlenül botrányos, hogy valakik így
gazdálkodjanak a város vagyonával.
Ács Rezső polgármester: Ha látott valakit képviselő úr a tetőn, ahogy éppen szedi le az
ereszcsatornát, tegye meg képviselő úr a szükséges lépéseket, feljelentést, ő nem gondolja,
hogy tud ilyet mutatni. A telek értékesítése folyamatban van és reméli, hogy nemsokára
megérkezik rá a vevő. Nem említené egy lapon a két ügyet. A teniszpálya ráadásul a sporttelep
kellős közepén van, ahol komoly fejlesztési elképzelései vannak a városnak.
Rácz Zoltán képviselő: Azért említette egy lapon a kettőt, mert mindkettő elhagyott épület.
dr. Haag Éva alpolgármester: Nem elhagyott ingatlanról van szó az előterjesztésben, hanem
szándékos károkozásról. Polgári peres és büntetőeljárás van folyamatban az ügyben. A
szakértői vélemény a szándékos károkozás következményeit mutatja be, tehát az
értékcsökkenést.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Ugyanarról beszélnek. Amelyik épületet elhagyják, abban vannak
károk. Miért ne lehetne egyforma mércével mérni mindkettő épületet?
Murvai Árpád képviselő: A szándékos károkozás megállapítása egy bírói döntés dolga, és
szívesebben tárgyalta volna ezután az ügyet. Véleménye szerint a perben szereplőket megilleti
az ártatlanság vélelme, tehát így kellene fogalmazni.
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint képviselő urak védik a védhetetlent.
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, 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
225/2019. (VIII.26.) határozata
a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán
keletkezett károk szakértői felmérésével kapcsolatos
tulajdonosi döntések előkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelepen lévő teniszpályán
keletkezett károk szakértői felméréséről készült előterjesztést
tudomásul veszi;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

a feljelentés alapján indult büntetőeljárás jogerős
befejeződését követően, annak eredményétől függően dönt a
károsodásokkal kapcsolatos további igényérvényesítésről.
2.

Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Ez egy frissen érkezett pályázati lehetőség, közművelődési
intézmények, kulturális központok nyújthatnak be pályázatot, a Babits Mihály Kulturális
Központ színpadi technikájának korszerűsítésére szeretnének pályázni, 10 százalék önerő
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mellett 90 százalék intenzitású pályázatról van szó. Meglátják, hogy mennyire sikeres lesz a
pályázat, mert összesen háromszáz milliós a pályázati keret. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
226/2019. (VIII.26.) határozata
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az emberi
erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a
pénzügyminiszterrel egyetértésben –hirdetett Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet II. 4.a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra az alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 14 000 000 Ft, amelyből a támogatás
mértéke 12 600 000 Ft, az önerő pedig 1 400 000 Ft.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 26.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 1 400 000 Ft-ot biztosít a 2019.
évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

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

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 16 órakor berekeszti az ülést.
K.m.f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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