Szám: IV/B/20-14/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 21én (szerdán) 8 órakor a Tolna Megyei Kormányhivatal épületében (Szekszárd, Szent I. tér 1113.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Ferencz Zoltán, Kővári László, Gyurkovics János, Rácz Zoltán, Szabó
Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Pap Máté, Gombás Viktória, Kerekes László képviselők.

Összesen: 12 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(264. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi
megállapodás megkötésére
(262. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
3. Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi
megállapodás megkötésére
(263. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Javaslat Szekszárd lakosainak közérdekű tájékoztatására a kényszerbetelepítés elleni
népszavazással kapcsolatban
(265. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(264. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A közbeszerzési terv módosítására azért van szükség, mert a
szekszárdi jégpálya palánkrendszerének kicserélésére most lehetőség adódott. Ahogy a
szekszárdiak megszokhatták, testnevelési óra keretében használhatják a gyerekek a jégpályát
télen, reméli, hogy minél többen megszeretik a korcsolyázást. A bizottsági vélemény
ismertetését kéri.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja
az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
229/2016. (IX.21.) határozata
a 2016. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének 7. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 21.
dr. Molnár Kata jegyző

2. Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini
bölcsőde létrehozása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi
megállapodás megkötésére
(262. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A TOP-források kihasználásával szeretné a város az óvodai, bölcsődei
férőhelyeket bővíteni, melyhez konzorciumi partnerekre van szükség. Jelen esetben ez a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
230/2016. (IX.21.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka
utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt nyertességéről,
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármester asszonyt
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat
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elválaszthatatlan mellékletét képező, a támogatásban
részesített projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármester
asszonyt a támogatási szerződés aláírására.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármester
asszonyt, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás és
a támogatási szerződés költségátcsoportosításra vonatkozó
módosítását – a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően
– aláírja.
Határidő:

Felelős:

1. pont tekintetében 2016. szeptember 21.
2. pont tekintetében 2016. szeptember 21.
3. pont tekintetében folyamatos
dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Molnár Kata
jegyző

3. Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt nyertességéről, javaslat
konzorciumi megállapodás megkötésére
(263. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben szereplő konzorciumi partnere a városnak a
„JASZLICE” Családsegítő és Közhasznú Alapítvány, mellyel javasolja a konzorciumi
megállapodás megkötését. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
231/2016. (IX.21.) határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt
nyertességéről, konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötéséről
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.2.1-15-SE12016-00003 azonosítószámú pályázat elválaszthatatlan
mellékletét képező, a támogatásban részesített projekt
megvalósítására
irányuló
konzorciumi
együttműködési
megállapodás aláírására.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében 2016. szeptember 21.
2. pont tekintetében 2016. szeptember 21.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

4. Javaslat Szekszárd lakosainak közérdekű tájékoztatására a kényszerbetelepítés elleni
népszavazással kapcsolatban
(265. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Valamennyi közgyűlési teremben ülő tudja, hogy október 2-án
nagyon fontos, a város és a nemzet jövőjét meghatározó népszavazásra fog sor kerülni, és úgy
gondolja, hogy a folyamatban fontos szerepe van Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
is. A lakosságot tájékoztatni kell, el kell mondaniuk, mi a népszavazás tétje és a felelős városi
vezetőknek fel kell hívniuk az emberek figyelmét, hogy éljenek szavazati jogukkal és
nyilvánítsanak véleményt. Felmerülhet az a gondolat, hogy a probléma Szekszárdon nem
érhető tetten, de nem ez a valóság. Szekszárd környékén is találkozhattak bevándorlókkal és
rendőrségi intézkedésekre is sor került, ezért fontos, hogy minél többen menjenek és
vegyenek részt a népszavazáson. Elmondja továbbá, hogy a határmenti szolgálatban sok
szekszárdi rendőr vesz részt, a városlakók büszkék lehetnek a munkájukra. Természetesen az
lenne az igazi, ha a rendőrök Szekszárdon maradhatnának és itt teljesítenének szolgálatot.
Ugyanakkor szeretné leszögezni, hogy ez még nincs kihatással a közbiztonságra, mert a SzőlőSzem Mozgalommal, a közterületfelügyelőkkel illetve a polgárőrséggel összehangoltan
fenntartják az emberek biztonságérzetét. Mindenkinek van olyan ismerőse, aki nem
Szekszárdon él, tőlük hallhattak olyan tapasztalatokat, amik azokon a településeken
jelentkeztek, amelyek közelebb vannak a határvidékhez. Javasolja, hogy a városlakók és
gyermekeik biztonságának biztosítása érdekében minél többen menjenek el a népszavazásra,
ezzel kapcsolatban a városvezetésnek az a feladata, hogy tájékoztassák a lakosságot. A
tájékoztatáshoz források szükségesek, ezért javasolja, hogy a költségvetésből 2 millió forintot
különítsenek el. Ez egy keretösszeg, maximum ennyit használnak fel a tájékoztatásnyújtásra.
Mindenki bíztassa arra családtagjait, rokonait, hogy menjenek el szavazni és álljanak ki
egységesen amellett, hogy szeretnének biztonságban élni, a gyerekeiket biztonságban tudni
és szeretnék, ha a jövő Szekszárdja egy biztonságos város lenne. A Helyi Választási Iroda
vezetőjének tájékoztatása alapján van olyan párt, amelyik komolyan veszi a választást és van
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olyan, amelyik nem delegált tagot a szavazatszámláló bizottságokba. Nem pártpolitikai
kérdésről van szó, hanem nemzetpolitikai, illetve várospolitikai kérdésről. Minden jóérzésű
szekszárdi képviselőt arra kér, hogy támogassa a határozati javaslatot.
A polgármester megnyitja a kérdésszakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Kérdése, hogy célszerű-e kiemelni egy nagyon bonyolult
folyamatból apró jelenségeket? Az európai jogrend és a magyar jogrend két külön dolog. Az
Európai Unióban a mai napig nincs előkészítve olyan törvény, amelyet a magyar jogrenddel
befolyásolni lehet. A magyar népszavazás nem alkalmas másra, mint az Országgyűlés által
előkészített törvénytervezet elbírálására. A második dolog, amit szeretne figyelembe ajánlani:
Magyarországra 10 730 embert engedtek be szűrés nélkül, jelentős értékű kötvények
megvásárlásával, melyek átlagkamata 4.5 %, amit ki kell valakinek majd fizetni. Másik kérdése,
hogy egy ilyen globális folyamatban főszereplőnek kell-e lenni úgy, hogy ezeket a folyamatokat
a világ sem tudja megoldani? Célszerű-e azt sugallni az embereknek, hogy a népszavazással
befolyásolható a globális folyamat? Szerinte a folyamat nem érinti olyan mértékben a
magyarokat, amiket a plakátok sugallnak. Véleménye szerint nemzetközi összefogással, a
helyszínen oldható csak meg a jelenség. Nyilvánvaló tényeket ő is elfogad és a vele hasonlóan
gondolkodó személyek. Olyan környezetből érkező tömegről van szó, mely sem élet- vagy
vallási kulturájában, sem a munkafelfogásában nem alkalmas arra, hogy szolgálja az európai
gazdaságot. Tudja, hogy az elmúlt időszakban Németországban 47 embert sikerült a
munkaerőpiacra vinni. A technikai megoldást nem a népszavazásban látja.
Ács Rezső polgármester: Azok a jelenségek, amelyek eddig Európa nyugati felén keletkeztek,
az elmúlt hetekben, hónapokban már Magyarországon is felütötték a fejüket, Szekszárdon is
észlelhetőek. Több polgármester kollégával is beszélt, ahol működik menekülttábor, áldatlan
állapotok vannak és abban maximálisan egyetért, hogy egy más kultúrából érkezett embert
nagyon nehéz asszimilálni, nehezen illeszkedik be a helyi közösségbe. A történelem során volt,
hogy elnéptelenedtek települések, például svábokat telepítettek be, akik elfogadták az itt élők
életfelfogását, munkájukkal hozzájárultak a közösség épüléséhez. Vannak olyan közösségek
Franciaországban, Svájcban, melyek nem tegnap érkeztek be, vagy Brüsszel példáját is
mondhatná, ahol vannak olyan helyek, ahova rendőrök sem mernek bemenni. Arra a kérdésre,
hogy célszerű-e tájékoztatni a lakosságot, válasza egyértelműen igen. Zárójeles megjegyzése,
hogy 2004. december 5-én a régi Nagy-Magyarország területén élők számára szerették volna
biztosítani a kettős állampolgárságot, az akkori MSZP-SZDSZ kormány propaganda kampányba
kezdett és huszonhárom millió román munkavállaló bejövetelével fenyegetett. Akkor nem
szégyellte magát a kormány, hogy a magyarok ellen biztassa fel az itt élőket és született egy
sikertelen népszavazás. Természetesen elfogadja, ha valakinek más a véleménye, de ha csak
pártvéleményt tükröz, akkor is a választópolgárok szemébe kell nézni. Kötelességük
tájékoztatni a lakosságot a népszavazással kapcsolatban.
Rácz Zoltán képviselő: Miért van szükség a népszavazásra, a hatalmas pénzeszközt igénybe
vevő kampányra? A magyar parlament kilencvenöt százalékos többséggel felhatalmazta Orbán
Viktort, hogy járjon el Brüsszelben, ne legyen kötelező betelepítés Magyarországon. Ő is a
kilencvenöt százalék véleményét osztja. Orbán Viktor ennek ellenére megszavazta ezerkétszáz
ember elosztását Magyarországon. Ez a fajta hangulatkeltés és kampány egyfelől
idegengyűlöletre, másfelől a szavazólisták frissítésére szolgál. Véleménye szerint értelmetlen
rá egy fillért is költeni.
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Ács Rezső polgármester: A népszavazás olyan, mint egy választás. Valaki bemegy a fülkébe és
behúzza az X-et valahova, ebből senki nem tud szavazólistát összeállítani. A magyarok a déli
határai az Európai Uniónak, a saját bőrükön érzik, hogy mit jelent az a nyomás, ami a határon
van. Simicskó Miniszter Úrral beszélgetett arról, milyen trükköket vetnek be a bevándorlók,
hogy átjussanak a határon. Beadják a menekültkérelmüket, majd eltűnnek. Az Unió a mai
napig nem hozta létre azt az egységes határvédelmi szervezetet, ami védené a határokat, csak
a Visegrádi Négyek azok, akik egymás mellé álltak határvédelemben. A népszavazásnak súlya
van Európában. A briteknél is látható, milyen következményekkel jár.
Zaják Rita képviselő: A tájékoztatásnak melyik területe szorul még segítségre? Felnőttnek
tekintik-e a lakosságot, ha azt gondolják, hogy még nem kaptak kellő impulzust a
népszavazáshoz? Ha olyan komoly problémának gondolja a bevándorlást a kormány, akkor azt
a minimum nyolc milliárd forintot, amit kampányra költöttek, miért nem a határvédelemre,
rendőrökre, táborokra költik? Az Európai Unió ezek szerint alkalmatlan a probléma
kezelésére?
Ács Rezső polgármester: Minden településnek megvan a felelőssége abban, hogy az
ottlakókat tájékoztassa arról, hogyan befolyásolhatja a mindennapi életüket a népszavazás
során hozott döntés. Hogy felnőttek-e a szekszárdiak, azt gondolja, hogy igen. De nem biztos,
hogy mindenki tudja, mik azok az okok, melyek alapján a szavazásról meg kell hozni a döntést
és elmegy-e szavazni. Azt szeretnék, ha mindenki elmenne szavazni, ne gondolja senki, hogy
helyettük más mondja meg, mi legyen. A tét óriási, egy érvényes népszavazás nagy erőt tud a
kormánynak biztosítani. A tegnapi hírt biztos látta Képviselő Asszony, hogy a menekültek
Leszbosz Szigetén felgyújtották a teljes menekülttábort és dzsihádot hirdettek, a hitetlenek
elleni szent háborút. Kezdenek a jelenségek eldurvulni, csak a visegrádi országok azok, melyek
rendőröket biztosítanak többek között a magyar határok védelmére. Magyarországot sok
támadás érte a határkerítés felépítése miatt, nézzék most meg Európát. Ausztria elmondta
mindennek Magyarországot, most pedig úgy megszigorította a határátkelést, hogy szinte
lehetetlen Hegyeshalomnál az átkelés. Ott kellene az Uniónak megoldani a problémát, ahol ez
keletkezett és ne jöjjenek el az országból. A kerítésre is sok pénzt kellett költeni, de talán új
menekülttábort nem kell építeni. Ő nem tudja, hogy mennyibe kerül a népszavazásról szóló
tájékoztatás.
További kérdés nem lévén a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Szabó Balázs képviselő: Arra buzdít mindenkit, hogy menjen el a népszavazásra és szavazzon
nemmel. A Jobbik képviselője, Toroczkai László már 2014-ben felvetette a határkerítés
építését, de akkor a Fidesz nem foglalkozott ezzel. Ő is szervezett másfél éve tüntetést a Garay
téren a menekültkérdéssel kapcsolatban. A népszavazással csak egy megerősítést adnak a
kormánynak, üdvözlik, hogy most már a Fidesz is foglalkozik a problémával, de sokkal
olcsóbban és egyszerűbben meg lehetett volna ezt oldani.
Zaják Rita képviselő: Tegnap egy apuka ült mellette a tornateremben és megkérdezte, hogy
hány migránst akar Szekszárdra betelepíteni. A probléma sokkal nagyobb, mint amit bárki is
gondolna. Tíz évvel ezelőtt felkapta a fejét egy olyan hírre, hogy a klímaváltozás következtében
emberek milliói fognak elindulni, mert nem lesz vizük. Családanyaként távolabbi jövőbe tekint
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és a gyerekei életét már lehet, hogy befolyásolni fogják ezek az események. A magyar
miniszterelnöknek is azon kellene gondolkodni, helyben hogyan lehetne megoldani a
problémát, és hogy mi vár az emberiségre harminc, negyven év múlva. Nem ért egyet azzal,
hogy rengeteg pénzt költenek a népszavazásra és félelemkeltést generáltak az emberekben.
Nem támogatja, hogy a város kettő millió forintot akar költeni a lakosság tájékoztatására. Napi
szinten a következő problémákkal találkozik családanyaként: gyermekei azzal jönnek haza az
iskolából, hogy kiszakad a ruhájuk, mert szögek állnak ki a padból, székből. Kimegy a gyerek a
bitumenes pályára, ami tiszta bucka, balesetveszélyes. Az első szülői értekezleten elmondják,
hogy nincs öt millió forint újrabitumenezni a pályát. A MOZAIK tankönykiadónak a világhíres
tananyagát azért nem tanítják, mert a digitális tananyaghoz való hozzáférés jogát meg kellene
venni. Javasolja, hogy inkább erre költse a város a pénzét.
Ács Rezső polgármester: Ott volt azon a klímakonferencián, amin elhangzott, hogy harmincötven millió ember fog elvándorolni a víz hiánya miatt, ő is komoly problémának tartja ezt és
el kell kezdeni foglalkozni vele. A menekültkérdéssel kapcsolatban egyedül a magyarok
mondták ki azt Európában, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol a baj keletkezik. Azt senki
nem gondolhatja komolyan a teremben, hogy a világ különböző országaiban egyszerre jut
eszükbe az embereknek, hogy elinduljanak több tízmillióan Európába. Szervezettnek gondolja
ezt a folyamatot.
Kővári László képviselő: Arra szeretne reagálni, hogy nem intézkedett a kormány ezelőtt a
menekültkérdésben. Másfél éve januárban a Miniszterelnök Úr felvetette, hogy a migránsok
száma nagyon megnőtt, akkor mindenki ijesztgetésnek érezte a dolgot. A múlt héten a piacon
találkozott Ausztriában a határ mellett élőkkel, akik elmondták, hogy délután öt után nem
engedik ki a gyerekeket az utcára. Az osztrák ember félelemmel van tele. Mesterségesen van
egy radikalizálódás, ami miatt az uniós országok vezetői felelősek. Jó-e Európának, hogy
radikalizálódó pártok söprik el a jelenlegi döntéshozókat? Az ellenőrzés nélküli migráció
folyamatát meg kell állítani, ezt a folyamatot a népszavazás eredménye is felgyorsíthatja.
Nagyon fontosnak tartja, hogy az embereket tájékoztassák erről.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor Toroczkai László felvetette a határkerítés ötletét, Harangozó
Tamás MSZP-s országgyűlési képviselőt is behívták az ATV-be, hogy mondja el a véleményét.
Azt mondta, hogy be kell tartani a törvényeket. Ezt elmondta a Nemzetbiztonsági Tanácsban
is, ahol akkor a FIDESZ-nek még nem volt álláspontja a dologban, és kétszázezer embert
őrizetlenül beengedtek az országba. Évekkel ezelőtt megpróbálta elolvasni a Koránt, de
letette, mert nagyon idegen volt tőle. Orbán Viktornak volt egy beszéde, melyet fel is tett a
közösségi oldalára, melyben dicshimnuszokat zeng az iszlámról és nagy szeretettel fogadja az
ilyen embereket Magyarországon. Pénzszórásnak véli a népszavazást és a lakosság
tájékoztatására szánt kétmillió forintról szóló határozati javaslatot ő sem szavazza meg.
dr. Mezei László képviselő: Egy régi római szabály szerint „Fenyegesd a népedet és legyél te a
segítő!”. Ez egy politikai technika, az ország nagyon rossz gazdasági helyzetben van, ki kell
találni, hogy a világon egy ember van, aki megmenti az országot a haláltól, az iszlámtól,
mindenki tudja, hogy ez egy olyan technika, amivel hülyíteni lehet a népet. Nem a népszavazás
oldja meg a problémát. Kétélű a dolog, ha nem sikerül a népszavazás, kiszolgáltatják
Magyarországot az Uniónak. Az előterjesztést maximálisan elutasítja, elfogadhatatlannak
tartja a kétmillió forint megszavazását.
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Zaják Rita képviselő: Óriási a feladat és a probléma, az erre elköltött pénz és módszer téves.
Azt gondolja, hogy lehet, hogy Európa egyes országaiban nem jól választottak az emberek, de
azt mindenhol felismerték a vezetők, hogy nagy a baj. A probléma megoldása közösen kell
megszülessen. A város által a népszavazásra elkölteni kívánt kétmillió forintot
elfogadhatatlannak tartja.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester lezárja a vitát.
Ács Rezső polgármester: Néhány dologra szeretne reagálni. Tévedett Mezei Képviselő Úr a
magyar gazdaság állapotával kapcsolatban, nem megy bele mélységeiben a tévedés
tisztázásába, de érdemes elolvasni a napi sajtót akár a reálbéreket, akár az államadósságot
illetően. A fenyegetettséggel kapcsolatban elmondja, hogy nem idézték elő, hanem a magyar
határhoz jött. A tájékoztatásról úgy gondolja, hogy amikor a parlament elfogadta a
sajtótörvényt, sok támadás érte a kormányt. Magyarországon a sajtó bármelyik oldalt
leírhatja, például Belgiumban és Németországban eltitkolták az eseményeket, nem engedték,
hogy tudósítsanak. A tényeket nem eltitkolni kell, hanem beszélni róla. A megszólalásokat
pártpolitikai megfontolások vezérlik. Beszéltek róla, hogy mire mennyit költenek, a szociális
ellátórendszer terhelhetősége véges, ahhoz vezethet, hogy más forrásokat kell igénybe venni.
Idén lesz hatvan éve, hogy kitört az ötvenhatos forradalom. A magyarok pontosan tudják, hogy
milyen, amikor másik országba menekültek és hónapokig táborban tartották őket és nem
tűnhettek el a hatóság szeme elől. Aki ide akar jönni, nem akarja elfogadni a szabályaikat,
kultúrájukat. Aki nem nyilvánít véleményt, óriási hibát követ el. A népszavazás sikeres kell
legyen, mindent meg kell tenni ennek érdekében.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 4 nem szavazat ellenében elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
232/2016. (IX.21.) határozata
Szekszárd
lakosainak közérdekű
tájékoztatásáról
a
kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j)
pontja alapján - figyelemmel a 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. § (2)
bekezdésére és a 2015. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire támogatja a Magyarország Kormányának kezdeményezésére
2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazást.
2.
A Közgyűlés felkéri a szekszárdi választópolgárokat, hogy
a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazáson vegyenek részt, ne
hagyják, hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkról.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet 2. számú melléklet 503 cím
Dologi kiadások előirányzata terhére, 2.000.000 forint összeget
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biztosít a népszavazással összefüggő közérdekű tájékoztatás
céljára, mely összeg felhasználása a K 342 rovaton valósul meg.
Határidő: 2016. október 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 órakor
berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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