Szám: IV/B/20-17/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. október 27-én
(csütörtök) 10 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendes 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, Szabó Balázs, dr. Tóth
Gyula, Pap Máté, dr. Mezei László, Zaják Rita, Rácz Zoltán képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Gombás Viktória képviselő.

Összesen: 14 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 igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Frey Tímea osztályvezető,
Kiss Eszter kommunikációs referens,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Csillag Balázs ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: A nyilvános ülés napirendjére kéri felvenni a 320. számú, „Javaslat a
lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására” című előterjesztést, valamint a 321. számú, a
„Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése” című előterjesztést, melyek kiosztásra kerültek
az ülésen.
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Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Kéri felvenni a „Javaslat a VÍZ’P’Art Közalapítvány
támogatására a Humán Bizottság tartalékkeretéből” című, szóbeli előterjesztést a nyilvános
ülés napirendjére.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Zaják Rita képviselő: Bejelenti, hogy két kérdést szeretne feltenni, az elsőt a Helyi
Akciócsoport munkájával kapcsolatban az alpolgármesternek, a másodikat a szakképzéssel
kapcsolatban a polgármesterhez címezve.
dr. Mezei László képviselő: Két kérdést szeretne feltenni, az elsőt az alpolgármestertől kérdezi
az 1562/2016. Kormányrendelettel kapcsolatban, a másodikat elektromos autó témában a
polgármesterhez címezve.
A polgármester szavazásra teszi fel a 321. számú előterjesztés nyilvános napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 14 fő- 14 igen
szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 320. számú előterjesztés nyilvános napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 14 fő- 14 igen
szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Humán Bizottság elnökének napirendi pont javaslatát,
melyet a közgyűlés- melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Visszavonja a 303. számú, „Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű
Kft. hitelkiváltással kapcsolatos meghozatalára” című közgyűlési előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(317. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti
terv módosítására
(314. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
(289. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(306. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a HM rendelkezési
jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével
kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak
ellátására
(307. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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10. Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében
kötött konzorciumi megállapodás módosítására
(311. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat az „ Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása ”című pályázat benyújtására
(319. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. feladatainak ellátásához
(308. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(316. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(300. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
(301. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
17. Az Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302.
számú
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

előterjesztés)

18. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III.
negyedév)
(309. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(310. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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20. Javaslat a VÍZ’P’Art Közalapítvány támogatására a Humán Bizottság keretéből
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök
21. Javaslat a lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése
(321. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Kérdések, interpellációk
 Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz elfogadása.
 Zaják Rita képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez a Helyi
Akciócsoport témában;
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a vendéglátóipari
szakképző intézmény épületének felhasználásával kapcsolatban;
 dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez az
1562/2016-os kormányhatározattal kapcsolatban;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az
elektromos autó önkormányzati beszerzése témában.
ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE:
24. Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(299. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
25. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(298. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a következő javaslatokat
teszi: Az egészségügyért kitüntető cím elnevezésére Tormay Károly, a szociális ellátottakért
kitüntető cím elnevezésére Triebler Irma nevet javasolja.
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Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az egészségügyért kitüntető
címre Tormay Károly, a szociális ellátottakért kitüntető címre Tribler Irma nevet javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előtte
elhangzottakhoz hasonlóan az egészségügyért kitüntető címre Tormay Károly nevét, a szociális
ellátottakért kitüntető címre Tribler Irma nevét javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet. A képviselők jelenlegi létszáma 13 fő, a
közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az egészségügyért kitüntető cím elnevezésére a
bizottságok által javasolt Tormay Károly nevét, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 13
fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a szociális ellátottakért kitüntető cím elnevezésére a
bizottságok által javasolt Triebler Irma nevét, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatokkal együtt a rendeletmódosítás
elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 13 igen
szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
37/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(317. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
nem szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
38/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelete a településképi
kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(315. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság a kiosztásra került írásos kiegészítéssel együtt
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést, azaz az évi 15 mázsa vágott, hasított,
kemény tűzifát fogadta el a bizottság.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésen kiosztásra került
előterjesztés-kiegészítés egy mellékletet is tartalmaz, melyen az ügyfelek a rendeletmódosítás
hatályba lépése után kérhetik a szociális tűzifa támogatást.
Kérdés nem érkezett, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató vetette fel, hogy az Ipari Park
területén rengeteg faanyag található, mely a város tulajdona. Ez a faanyag puhafa, de a
hozzáértők tudják, hogy a fűtőértéke jónak minősül.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a konstruktív hozzászólást. Javasolja, hogy a határozati
javaslat utolsó pontjaként rögzítsék, hogy az Ipari Park területén található faanyagot mérjék
fel, hogy felhasználható-e tűzifaként.
dr. Mezei László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén felvetette már, hogy a
Hulladékudvarban rengeteg faanyag halmozódott fel, ami hasznosítható lenne, de arról
tájékoztatták, hogy a hulladékudvarból csak engedéllyel lehet hulladékfeldolgozó irányába
mozgatni az árut. Véleménye szerint célszerű lenne azt a faanyagot felhasználni.
Ács Rezső polgármester: Jónak tartja a felvetést, de sajnos már nem helyi hatáskörbe tartozik
ennek az engedélyeztetése. Állami kézbe került a hulladékfelhasználás, de felveszik a
kapcsolatot az engedélyezőkkel. Úgy tudná elképzelni a fa felhasználását, hogy aki a szociális
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tűzifa-programban részt vesz, segítene a fakinyerésben például a szögek kiszedésében stb.
Kéri, hogy szülessen döntés a szociális tűzifa tömegére vonatkozóan. Az eredeti
előterjesztésben két köbméter szerepelt, szemben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 15
mázsáról szóló javaslatával. Laikusként azt gondolja, hogy a fa nedvességtartalma kevésbé
fontos a két köbméter esetében. Felmerül benne a kérdés, hogy meg tudják-e fogalmazni azt
a szerződésben - melyet a fakitermelővel kötnek majd - hogy milyen nedvességtartalmú
faanyagot kapnak kézhez szociális tűzifaként. Nem látja tisztán, hogy mennyire ellenőrizhető
ez.
Máté Péter tanácsos: A köbméterben vagy mázsában történő meghatározás között annyi a
különbség, hogyan mérik a faanyagot. Ha kiköbözik, készítenek egy kalodát, amibe egy
köbméter belefér, felrakják az autóra, nem mérhető pontosan a mennyiség. A közúti
szállításnál is súlyra határozzák meg a szállítandó árut, könnyebben mérhető a mázsa. Kb.
ugyanarról a mennyiségről beszélnek a két köbméter és a tizenöt mázsa esetében. A fa
nedvességtartalma már szemre is látszik, de vannak nedvességtartalmat mérő műszerek,
melyekkel pontosan meg lehet határozni a fa vizességét. Kb. tízezer forintos tétel, amibe kerül
egy ilyen műszer.
Ács Rezső polgármester: Nagyon fontos, hogy tisztán és átláthatóan legyen meghatározva a
fa minősége és pontos mennyisége, valamint segítsék a Szociális Osztály munkáját, ebben kéri
a képviselők segítségét.
Zaják Rita képviselő: Javasolja, hogy nézzék meg, másutt mi a gyakorlat a fa
nedvességtartalmának meghatározására és kerüljön beépítésre a rendeletbe egy tól-ig határ.
Ács Rezső polgármester: Rendeletbe nem tudják beépíteni, de határozatba foglalni igen és a
szállítóval kötendő szerződés szövegébe is beépítésre kerülhet a nedvességtartalom
meghatározása.
dr. Mezei László képviselő: A szociális tűzifát igénylő családoknak azonnal felhasználható,
darabolt fára van szüksége, mely súlyra mérhető.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén már körbejárták a témát és
Mezei képviselő társához hasonlóan fontosnak tartja, hogy darabolt fát kapjanak az ügyfelek.
A bizottság egyértelműen állást foglalt a tűzifa mázsában történő meghatározására.
Kerekes László képviselő: Ő is javasolja a darabolt, mázsában mért fa meghatározását a
rendeletben.
Rácz Zoltán képviselő: Az előző évben kitermelt fa megfelelő lenne, ha ez megoldható.
Ács Rezső polgármester: Sajnos egy-két éve belecsúsztak abba a hibába, hogy a két éve
kitermelt fát elöntötte a víz, így a fa nedvességtartalma a nyolcvan százalékot is meghaladta.
Szeretné tisztázni, hogy nem csak az érintett családokon szeretnének segíteni, hanem a
Szociális Osztály munkáját is szeretnék segíteni, mert a döntésük következményei ott fognak
látszani. Ez olyan kényes kérdés, ami fel fogja korbácsolni az indulatokat. Kéri, hogy Jegyző
Asszony mondja el a javaslatát.
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dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja a közgyűlésnek, hogy a rendeletben ne határozzák meg a fa
nedvességtartalmát, hanem határozati javaslatba foglalják bele, melyben a szerződéskötés
feltételeit meg tudják szabni.
Máté Péter tanácsos: Javasolja, hogy a rendeletből kerüljön ki a „kemény” jelző és akkor az
Ipari Parkban lévő faanyagot is fel lehet használni szociális tűzifának.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezetben a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító javaslatára szavazzanak, miszerint a tűzifa támogatást egységesen 15
mázsa vágott, hasított tűzifaként határozzák meg.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet az 5. számú melléklettel
kiegészítve fogadja el a Közgyűlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja, hogy a nedvességtartalom rendezésére a következő
szöveggel egészüljön ki a rendelet 19. § (10) bekezdése: „A tűzifa támogatás évente
egységesen 15 mázsa, tüzelési célra azonnal felhasználható nedvességtartalommal
rendelkező, vágott, hasított tűzifa.”
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet kiegészítésére tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal kiegészített rendelet-tervezetet,
melyet a közgyűlés -melynek létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
39/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Ács Rezső polgármester: Határozati javaslattal kéri kiegészíteni a második előterjesztést.
Pontosítani kellene a szerződéskötésnél a megrendelt fa nedvességtartalmát. Jegyző Asszonyt
kéri a határozati javaslat pontos megfogalmazására.
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dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot: „1. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése felhívja Jegyzőt, hogy az önkormányzat által nyújtandó
szociális tűzifa rendelésére vonatkozó szerződésben kerüljön meghatározásra, hogy a
megrendelt, tüzelési célra, azonnal felhasználható tűzifa legfeljebb mekkora
nedvességtartalommal rendelkezhet.
2. A Közgyűlés kéri a Jegyzőt, intézkedjen annak vizsgálata iránt, hogy az önkormányzat
érdekeltségében lévő gazdasági társaságoknál lévő tűzifa céljára alkalmas fa szociális
tűzifaként felhasználható-e.”
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazattal nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
262/2016. (X.27.) határozata
a szociális tűzifa rendelésére vonatkozó szerződéskötésről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhívja Jegyzőt, hogy az önkormányzat által nyújtandó szociális
tűzifa rendelésére vonatkozó szerződésben kerüljön
meghatározásra, hogy a megrendelt, tüzelési célra, azonnal
felhasználható tűzifa legfeljebb mekkora nedvességtartalommal
rendelkezhet.
2. A Közgyűlés kéri a Jegyzőt, intézkedjen annak vizsgálata iránt,
hogy az önkormányzat érdekeltségében lévő gazdasági
társaságoknál lévő tűzifa céljára alkalmas fa szociális tűzifaként
felhasználható-e.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti
terv módosítására
(314. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
40/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
263/2016. (X.27.) határozata
a településszerkezeti terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Város 36/2004. (II.26.) szekszárdi öh. határozatával
elfogadott településszerkezeti tervét e határozat 1. sz.
(településszerkezeti tervlap) mellékletében foglaltak szerint
módosítja: a 7423/2 és a 7425/2. hrsz-ú földrészlet keleti
telekrészét, valamint a 7424. hrsz-ú földrészletet kertvárosias
lakóterületi területfelhasználását tervezett kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területfelhasználásba sorolja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

5. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására
(289. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, a
képviselők jelenlegi létszáma 14 fő, a közgyűlés határozatképes.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
264/2016. (X.27.) határozata
a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a
határozat 1. mellékletét képező – a Polgármesteri Hivatal és a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közötti munkamegosztási megállapodást jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás záradékolására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(306. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
265/2016. (X.27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének 8. számú módosítását jóváhagyja.
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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. október 27.
dr. Molnár Kata jegyző

7. Harc Község Önkormányzatának kiválása a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásból
(305. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula SZEB elnök: A 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 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
266/2016. (X.27.) határozata
Harc Község Önkormányzatának kiválásáról a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulásból
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul Harc Község Önkormányzatának a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulásból 2016. december 31. napjától történő
kiválásához.
2.
A közgyűlés a társulási megállapodás módosítását – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
3.
A közgyűlés felhívja a jegyzőt, hogy a társult
önkormányzatok képviselőinek
aláírásával
ellátott
megállapodást nyújtsa be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartás számára.
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4.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a társulás
tekintetében a pénzügyi
elszámolást
a
társulási
megállapodásban foglaltak szerint a záró beszámoló
kincstárhoz történő benyújtását követően, és küldje
meg a tagönkormányzatok és
Harc
Község
Önkormányzata részére.
Határidő:
1. pont tekintetében: 2016. október 27.
2. pont tekintetében: 2016. november 30.
3. tekintetében: 2016. december 31.
4. pont tekintetében: 2017. május 31.
Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

8. Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a HM rendelkezési
jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével
kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
267/2016. (X.27.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a HM rendelkezési
jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési
jogának megszüntetésével kapcsolatos megállapodások
megkötéséhez adott tulajdonosi hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító tulajdonosa
megerősíti
a
Honvédelmi
Minisztériumot
megillető
bérlőkijelölési jog Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére történő
átadásáról szóló megállapodás megkötésének szükségességéről
szóló 32/2016.(II.25.) határozatban foglaltakat és hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a Honvédelmi
Minisztérium rendelkezési jogú alábbi ingatlanok tekintetében a
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bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodást, valamint a
zálogjogot alapító szerződést az előterjesztés melléklete szerint
tartalommal megkösse:
Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13-15. szám alatti 11.
számú, 18 m2 alapterületű személygépkocsi tároló;
Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13-15. szám alatti 12.
számú, 18 m2 alapterületű személygépkocsi tároló;
Szekszárd, Dr. Hirling Ádám u. 13-15. szám alatti 13.
számú, 18 m2 alapterületű személygépkocsi tároló.
Határidő:
Felelős:

2016. november 15.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

9. Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési
feladatainak ellátására
(307. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat a saját cégét szeretné megbízni a feladatellátással.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Kifejezetten örül neki, hogy a Szekszárdi Mérnöki Kft. is beszáll az iskola
hőszigetelésébe. Szeretné kérni, hogy ha elkészülnek a tervdokumentációk, annak a
véleményezését kapják meg a képviselők.
Ács Rezső polgármester: Természetesen itt is korrekt együttműködés lesz a cégekkel,
kivitelezőkkel, köszöni a hozzászólást.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
268/2016. (X.27.) határozata
megbízási szerződés jóváhagyásáról a TOP-6.5.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak
ellátásához
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft-t (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) megbízza tervezési feladatok
ellátásával, amennyiben a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosító számú projekt támogatásban részesül.
2.
A Közgyűlés a megbízási szerződést jóváhagyja azzal,
hogy a Közreműködő Szervezet által javasolt módosításokat a
szerződésbe beépíti.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
támogatói döntésről való értesítés kézhezvételét
követő 15 napon belül
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében
kötött konzorciumi megállapodás módosítására
(311. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat a saját cégét szeretné megbízni a feladatellátással.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Tudja, hogy a marketing költségekre szánt 0.38 százalék nagyon kicsi
része a projektnek. Jó lenne, ha ennek a marketing-tevékenységét valaki kézben tartaná.
Ács Rezső polgármester: A projektben a saját cégüket, a Szekszárdi Turisztikai Kft-t hozzák
helyzetbe, amennyiben a jogszabályi lehetőségek engedik. Fontos, hogy hatékony legyen a
program és teljesüljenek a céljai.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
269/2016. (X.27.) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének
javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező,
támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló
konzorciumi megállapodás módosításának aláírására, a jegyzőt
pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

11. Javaslat az „ Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása ”című pályázat benyújtására
(319. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy ebben a hónapban a piac területén
átadnak egy elektromos töltőállomást, mely az önkormányzatnak nem kerül pénzébe és nem
része a pályázatnak, amelyben három töltőállomás elhelyezésére pályáztak a város három
különböző pontján, jól megközelíthető helyeken. Megnyíltak a pályázati lehetőségek, egy
elektromos autó beszerzése jó lehetőség arra, hogy a városon belül a benzines vagy dízel autó
helyett elektromos autóval intézzenek ügyeket. A pályázatban szereplő autóárak kicsit
magasnak tűnnek, de az önkormányzat egy alacsonyabb árú autó beszerzésében gondolkodik.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogy a legolcsóbb elektromos autó mennyibe kerül? Az
előterjesztésben tizenöt millió forint értékű autóra történő pályázásról olvasott.
Ács Rezső polgármester: Az alsó kategóriás elektromos autók hat és tízmillió forint között
vannak. Nem az a cél, hogy minél drágább autót vegyenek, hanem hogy hasznosítható legyen.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Jelenleg tizenkettő autótípust ajánlanak a pályázati programra,
Magyarországon a Peugeot márkájú elektromos autó a legolcsóbb, 5.6 millió forintba kerül. A
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legdrágább a BMW, több mint tízmillió forint. Ezeket az autókat általában cégek használják,
ezért kezdeményezi, hogy ne kössék egy személyhez a beruházást, hanem tegye lehetővé a
közgyűlés, hogy szekszárdi zöld szervezetek is használhassák az autókat. Így elkerülhető az,
hogy egy személyhez kötődjön a beruházás. Magyarországon 2020-ig harminchatezer
elektromos autót terveznek bevezetni az utakra. Európában ez a program sehol nem sikeres.
Svédországban ezek a beruházások nagy felháborodást okoztak. Ha Szekszárdon
rákapcsolódhatnak zöld szervezetek az autó használatára és üzenet értékű lesz az elektromos
autó megvétele, nem éri a várost az a kritika, hogy a polgármester magának vett egy új autót.
Nyilván ezeknek az autóknak az üzemeltetése nem lesz egyszerű, Bécsbe kell őket vinni
szervizelni, a töltőállomás fenntartása gazdasági kárt is okoz és a tankolás körülményeit is
alaposan körül kell járni.
Ács Rezső polgármester: Nem érti, mit akar pontosan mondani a képviselő úr a gazdasági
károkozással.
dr. Mezei László képviselő: Tendenciának olvasta, hogy az elektromos töltőállomásokat
rongálják, ezért olyan helyre kell telepíteni őket, ahol nem férnek hozzá.
Ács Rezső polgármester: Fontos tisztázni, hogy nem a polgármester akar kocsit venni, hanem
a város önkormányzata veszi, a gépjárműparkot úgy bővítik, hogy óvják a környezetet. Ha
megnézik, hogy a jelenlegi kisbuszokat hogyan használják a civil szervezetek, az iskolák, akkor
az elektromos autónál is követheti ezt a tendenciát az önkormányzat. Szeretné módosítani a
határozati javaslatot úgy, hogy kérjék fel az önkormányzat érdekeltségébe tartozó gazdasági
társaságok vezetőit, vizsgálják meg annak a lehetőségét, tudnak-e elektromos gépjárműre
pályázni. Önkormányzati cégeknél például néhány környező településen kísérletet tettek arra,
hogy a hulladékszállítást elektromos autókkal oldják meg.
Zaják Rita képviselő: A mértékletességen túl mik azok a szempontok, amik alapján autót fog
vásárolni az önkormányzat? Nem hasznosabb-e a közösség szempontjából, ha egy kisbuszt
vásárolnak? Nem tudja, mi az ára egy kilenc személyes mikrobusznak, csak a lehetőség érdekli,
van-e egyáltalán ilyen elektromos verzióban?
Ács Rezső polgármester: A mértékletességen túl fontos szempont lehet, hogy például milyen
töltési idővel rendelkezik a gépjármű, átlagosan kétszáz kilométert tud menni egy elektromos
autó. Megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy egy kilenc személyes kisbusznak, milyen ára
van.
Kővári László képviselő: Klímabarát településként kötelessége a városnak példát mutatni és
elektromos gépjárművet vásárolni. Felmerült a bizottsági ülésen az is, hogy egy darabig
ingyenes az autók tankolása. Az ingyenes parkolás lehetőségét is biztosítani kellene ezeknek
az autóknak, mert viszonylag lassú töltésű autóra pályáznak, ami a gyakorlatban két-három
órás töltést jelent. A töltőállomás őrzésvédelmével kapcsolatban egyetért a bekamerázással,
külföldön is szállodák belső udvarában- jól megfigyelhető helyeken vannak a töltőállomások.
Tornioban, a finn testvértelepülésen meglátogattak egy iskolát és látták, hogy a parkolóban
töltötték az autókat. Ha jön a delegáció, érdemes erről a témáról, a tapasztalataikról beszélni.
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Rácz Zoltán képviselő: Az üzenetértéket érdemes lenne megjeleníteni az elektromos autó
oldalán, felhívni rá a figyelmet, hogy ez egy környezetkímélő autó. Véleménye szerint csak
gyorstöltésű autót érdemes venni.
Kerekes László képviselő: Támogatja, hogy minél több elektromos autót vegyen a város, mert
ez a jövő.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: A pályázatban támogatott autók listája még nincs meg, alaposan
körül járják a témát, mielőtt döntést hoznak. Rácz képviselő véleményére reagálva elmondja,
hogy úgy tudja, hogy a töltési idő nem elsősorban autófüggő, hanem a töltőállomástól függ.
Nem a szupergyors töltőállomásokra pályáztak, hanem a gyorstöltőkre, mert emlékei szerint
kb. négyszeres szorzója volt a szupergyors töltőállomások árának. Szeretné, ha az arányosság
elvét mindig figyelembe vennék. Felkéri jegyző asszonyt, hogy a határozati javaslat kiegészítő
javaslatát fogalmazza meg pontosan.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat 6. pont-javaslata így szól: „A Közgyűlés felhívja
az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
pályázat benyújtásának lehetőségét vizsgálják meg és ennek eredményéről az
önkormányzatot tájékoztassák.” Javasolja, hogy a határidő 2016. december 31. legyen.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
270/2016. (X.27.) határozata
az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat
benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,
hogy pályázatot nyújt be „Elektromos gépkocsi vásárlás
támogatása” iránt.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat
megvalósításához legfeljebb 13 500 000 Ft önrészt biztosít.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén az önerőt a 2017.
évi költségvetés Pályázati Tartalék terhére az elektromos
gépkocsi vásárlásakor a kereskedőnek egy összegben / a
finanszírozást nyújtónak (hitel, vagy zárt végű pénzügyi lízing)
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részletekben biztosítja.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
6.
A Közgyűlés felhívja az önkormányzat érdekeltségi
körébe tartozó gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy a
pályázat benyújtásának lehetőségét vizsgálják meg és ennek
eredményéről az önkormányzatot tájékoztassák.
Határidő:
1. pont tekintetében 2017. május 1.
2. és 3. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően
4. pont tekintetében pályázat sikeres lezárását követően
folyamatos
5. pont tekintetében 2017. május 1.
6. pont tekintetében 2016. december 31.
Felelős:

Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

12. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a közgyűlést, hogy támogassák a Kosárlabda Sport Klubot, mert
jelenleg nem állnak jól anyagilag. Az elmúlt hetek, hónapok eredményei azt mutatják, hogy jól
igazolt az egyesület. Részt vett néhány meccsen és tapasztalta, hogy nagyon jó hangulat van a
meccseken, rengeteg szekszárdi kilátogat a sportcsarnokba. Az idei évben a Klubnak
köszönhetően az öltözők és a küzdőtér felújításra kerültek, más körülmények fogadják a
gyerekeket. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a támogatási
kérelmet és elfogadásra javasolja azt.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat határidejét előterjesztőként 2016. december
31-re kéri módosítani.
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Kerekes László képviselő: Nem érti, miért nem jött el senki a KSC részéről, akinek fel lehetett
volna tenni kérdéseket. Követi az új elnök munkáját illetve a bajnokság alakulását. Pozitív
irányba indult el a szakmai munka és az utánpótlás-nevelés a klubnál. Viszont nem látja a
biztosítékot arra, hogy miből fogja visszafizetni a klub a támogatást, az előterjesztésből nem
derül ki. A TAO- pénzekhez nem tud hozzányúlni a klub, mert azt az utánpótlásnevelésre kell
fordítani. Úgy tudja, hogy az új egyesületi törvény alapján az elnök a teljes vagyonával felel a
klub működésénél. Az lenne a módosító javaslata, hogy adjon a város a klubnak vissza nem
térítendő támogatást, amennyiben módja van rá, mert nagy segítség lenne a klubnak.
Ács Rezső polgármester: Bizottsági üléseken az egyesületek be szoktak számolni, amikor
tájékozódhatnak a képviselők a klubok anyagi helyzetéről. Több olyan egyesület van, aki jogos
igénnyel jönne a városhoz, ha a KSC-nek vissza nem térítendő támogatást ítélne meg a
közgyűlés, hogy neki is járjon a támogatás. A város korrekt viszonyt alakított ki a
sportegyesületekkel, erejéhez mérten támogatja azokat. Átalakulóban van a sportágak
finanszírozási rendszere is, összességében kell foglalkozni a témával. A bajnokság és a
költségvetési év is eltér egymástól, ezért a klub bajnoki évadban gondolkodik, a város pedig
költségvetési évben. Bízik benne, hogy a klubnak lehetősége nyílik más forrásokhoz hozzájutni
a későbbiekben és vissza tudja fizetni a támogatást. Szekszárdon most nagyon jó szakmai
munka folyik, nekik az a feladatuk, hogy biztosítsák a hátteret. Megadja a szót Kerekes
Lászlónak egy percre.
Kerekes László képviselő: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy az Országos Kosárlabda
Szövetség bármilyen támogatást nyújtana a Klubnak. Kíváncsi arra, hogy Szekszárd vezető
vállalkozásai támogatják-e és mennyivel a klubot? Kitart a mellett, hogy adjanak lehetőséget
a vissza nem térítendő támogatásra.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
271/2016. (X.27.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club részére az
utánpótlás-nevelés
folyamatos
működési
feltételeinek
biztosítására 20.000.000 forint összegű visszatérítendő
támogatást nyújt 2017. június 30-i visszafizetési határidővel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetési rendeletének „Általános Tartalék” kerete terhére.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
készítse el a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
támogatás összegének átutalásáról.
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Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

13. Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(308. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az uszoda működtetési költségeihez hozzá kell járulnia a városnak.
Kéri Csillag Balázs ügyvezető igazgatót, hogy fáradjon ki mellé az esetleges kérdésekre
válaszolni. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben nyolc hónapra vetítve található 17 alkalmazott az
uszoda fenntartási költségeinek részletezésénél. Megkérdezi, hogy az alkalmazotti létszám
csak a fedett részen dolgozik? Meddig tart még a mostani állapot? Mikor készül el az új
uszoda?
Ács Rezső polgármester: Törekszenek arra, hogy a következő szezont már az új uszodában
kezdjék a gyerekek. Vannak költségvetési kérdések az uszoda finanszírozásával kapcsolatban,
de a helyi vállalkozások melléjük álltak az általuk nyújtott társasági adónak köszönhetően. Ki
fogják írni a közbeszerzést, hogy minden gördülékenyen menjen, de az is elképzelhető, hogy
még egy szezont kell a sátorban eltölteni. Az idén már jó körülményeket tudtak az úszásoktatás
céljára kialakítani.
Csillag Balázs ügyvezető: A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy azért van szükség
a tizenhét főre, mert van egy nyitvatartása az uszodának a szabadidősport és úszásoktatás
lebonyolítására, továbbá reggel hattól és este öt órától pedig az úszássport zajlik. E miatt két
műszakot kell biztosítaniuk, melybe beletartozik a gépész, fürdőszolgáltató, úszómester. Az
előterjesztésben a nyolc hónapra vonatkozó bér jellegű kiadásokkal számoltak. A bevételi
oldal nem szerepelt az anyagban, a határozati javaslatban igényelt összeg a bevételek és a
kiadások különbözete.
Kerekes László képviselő: A tavalyi évben mennyi volt az üzemeltetésre fordított összeg? Vane arról információja az ügyvezetőnek, hogy a régi uszodában mennyibe került az üzemeltetés?
Csillag Balázs ügyvezető: A régi uszodát a Szekszárdi Vízmű Kft. üzemeltette, ők rendelkeztek
erről információval. Az idei költségvetés tervezésekor a tavalyi évet vették alapul, tehát a
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költségeket a tavalyihoz hasonló fogyasztási adatokkal tervezték be. Értelemszerűen ha az
időjárás rendkívülire fordul, akkor a fogyasztás változik. A táblázatban szereplő havi kiadási
adat a tavalyinak megfelelő, kb. bruttó kilencmillió forintba kerül a fenntartás.
Ács Rezső polgármester: A régi uszoda fenntartása nagyságrendileg finanszírozás oldalról
hetvenmillió forint fölötti összegbe került az önkormányzatnak, tehát kb. tízmillió forinttal volt
drágább.
Több kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy a Humán
Bizottság olyan határozatot fogadott el, melyben javaslatot tesz arra, hogy a Közgyűlés kérje
fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a téli uszodai tevékenység ellátására vonatkozó költségnem
az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezésekor kerüljön beépítésre.
Rácz Zoltán képviselő: Az a véleménye, hogy bűnös hanyagság következménye az, hogy a
fedett uszoda ilyen állapotba került. Ahhoz a tényhez, hogy pár millió forinttal olcsóbb a
mostani megoldás, hozzátartozik, hogy a kettő közötti minőségi különbség sokkal nagyobb
értéket jelent. Helyre lehetett volna hozni a régi uszodát, mert nem életveszélyes, egy csavar
kiszakadása a falból, nem jelenti azt, hogy az uszoda életveszélyes. Nem ért egyet a sátras
megoldással, úgyhogy ellene fog szavazni.
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet. A képviselők jelenlegi létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Köszöni, hogy sokadszorra elmondja a véleményét a képviselő az
uszodával kapcsolatban. Degradálja a képviselő az uszoda állapotának felmérését azzal, hogy
egy csavar kiszakadását említi, pedig ennél sokkal összetettebb problémáról van szó.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
272/2016. (X.27.) határozata
a költségvetési pótelőirányzat biztosításáról a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
téli uszodai tevékenységének ellátása céljára 60 309 674 Ft
költségvetési pótelőirányzatot biztosít a 2016. évi költségvetés
terhére.
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2.)
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet módosítását – az 1. pont szerinti – előirányzatmódosítás beépítésével terjessze a soron következő rendes
ülésen a közgyűlés elé.
3.)
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a téli
uszodai tevékenység ellátására vonatkozó költségnem az
önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezésekor kerüljön
beépítésre.
Határidő:
Felelős:

2016. november 5.
3. pont tekintetében: 2016. december 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

14. Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(316. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés azt tartalmazza,
hogy két helyrajzi számú terület között van egy önkormányzati tulajdonban lévő út, mely a
valóságban egy vízmosás. A tulajdonosok össze szeretnék vonni a két területet és megvenni
az utat, melyhez forgalomképessé kell tenni azt. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság már 2016
tavaszán tárgyalta a kérelmet és támogatta az értékesítést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Haag Éva alpolgármester és Szabó Balázs képviselő
elhagyja az üléstermet. A képviselők jelenlegi 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, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
273/2016. (X.27.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
8516/10 hrsz-ú, 622 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű
ingatlan értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
105/2016. (III.29.) határozatában foglalt feltételek szerint. A
Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
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gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi
ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti vagyontárgy
forgalomképessé minősítéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(300. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe. A képviselők jelenlegi létszáma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja 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 elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
274/2016. (X.27.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köznevelési intézmény közös fenntartása és a
Szekszárd-Szedres-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.
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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:
Felelős:

2016. október 27.
a 3. pont tekintetében: 2016. november 20.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

dr. Haag Éva alpolgármester visszatér az ülésterembe, a képviselők jelenlegi létszáma 13 fő, a
közgyűlés határozatképes.
16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosítása
(301. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
275/2016. (X.27.) 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 a határozat 1. és 2. számú melléklete
szerinti tartalommal és formában egyetért.
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Határidő:
2016. október 27.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
17. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(302. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést. Az előterjesztés megtárgyalására azért volt szükség, mert az SZMSZ-ben foglalt
iskolai körzet utcajegyzéke nem egyezett teljesen a felvételi körzet utcajegyzékével.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A felvételi körzetek nagyságát vizsgálták-e most? Állítólag aránytalan
nagyságúak a körzetek.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Az előterjesztésben nem vizsgálták a körzeteket.
Tavaly történt egy módosítás a Baka István Általános Iskola kérésére a körzettel kapcsolatban.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
276/2016. (X.27.) határozata
az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított jogával élve – a Tolna
Megyei Kormányhivatal által 2017-re meghatározni kívánt
általános iskolai felvételi körzeteket – a határozat mellékletében
foglaltak szerint – elfogadja.
2.
A közgyűlés felkéri a hivatalt, hogy a határozatot és
mellékletét küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal számára.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
a 2. pont tekintetében: 2016. november 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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18. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III.
negyedév)
(309. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
277/2016. (X.27.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági ás polgármesteri
határozatokról (2016. III. negyedév) szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2016. július 1. – 2016.
szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Ács Rezső polgármester

19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(310. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Szeretné kiegészíteni az írásos előterjesztést azzal, hogy a Szekszárdi
Borút Egyesület kapott a Polgármesteri Keretből néhány évvel ezelőtt 1.8 millió forintot egy
pályázathoz, melyet végül nem használtak fel, így az egyesület visszajuttatta az összeget az
önkormányzathoz. Időközben összeálltak fiatal borászok, akik szeretnék a borvidéket új
arculattal felruházni és tovább erősíteni a marketingtevékenységet. Felajánlotta nekik ezt a
pénzt a polgármesteri keretből és az általuk indított kezdeményezésekbe a város is be tud
kapcsolódni. Annyit még szeretne elmondani, hogy az ötvenhatos forradalom hatvanadik
évfordulójának ünneplése nagyon jól zajlott a városban, a gyerekek számára megélhető volt
az esemény az interaktív kiállítás segítségével. Az ünneplés is nyugodt körülmények között
zajlott. A Liszt-koncert évfordulóját október 18-án ünnepelték, az egyik koncertet délben, a
fiatalok számára térítésmentesen biztosították. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a finn
testvérváros vezetői a Szent Márton-napokon látogatnak el Szekszárdra, kéri, hogy mindenki
jegyezze meg a dátumot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
278/2016. (X.27.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 121/2016. (IV.28.), 175/2016. (V.26.), 193/2016.
(V.26.), 229-231/2016. (IX.21.), továbbá a 234/2016. (IX.29.),
236-237/2016. (IX.29.), a 239-242/2016. (IX.29.), 249-250/2016.
(IX.29.), a 252-253/2016. (IX.29.), a 255-256/2016. (IX.29.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 260/2016. (X.13.) határozat 1. pontját hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
2016. október 27.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
a 2. pont tekintetében Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

20. Javaslat a VÍZ’P’Art Közalapítvány támogatására a Humán Bizottság keretéből
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Humán
Bizottság a saját tartalékkeretéből támogatta a VÍZ’P’Art Közalapítványt egy mécsestartó
elhelyezésére Garay Ákos felújított sírjára. A Közalapítvány és a Megyei Múzeum közösen
újította fel a sírt, a felavató ünnepségen ő képviselte a várost.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
279/2016. (X.27.) határozata
a Víz’P’ Art Közalapítvány kérelmének támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja, hogy a Víz’P’ Art Közalapítvány által a Garay Ákos
sírjára vásárolt mécsestartó költségéhez 23.000 Ft-tal járuljon
hozzá a Humán Bizottság a 2016. évi tartalékkerete terhére.
Határidő:
Felelős:

2016. október 27.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(320. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A KSC-vel kapcsolatban már említésre került, hogyan próbálja meg a
város támogatni a sportegyesületeket. A Fekete Gólyák Kézilabda Klub is egyre jobban
szerepel Szekszárdon, a városban már régóta élnek játékosok, akiknek a lakhatását támogatja
az önkormányzat, az általuk bérelt két lakás bérleti jogviszonya lejár. Javasolja, hogy
ugyanazokkal a bérleti feltételekkel, további három év időtartamra hosszabbítsa meg a város
a lakásbérleti jogviszonyokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
280/2016. (X.27.) határozata
a lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Fekete Gólyák KC részére a



Szekszárd, Kölcsey ltp. 3. II/2.
Szekszárd, Alisca u. 7. Fsz/2.

szám alatti önkormányzati bérlakásokat 2016. szeptember 1.
napjától 2019. augusztus 31. napjáig biztosítja. A Közgyűlés a
lakások bérleti díját havi 25.000 Ft összegben állapítja meg, mely
tartalmazza a rezsiköltségeket is.
2.
A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2016. november 15.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

22. Körzeti megbízotti kinevezés véleményezése
(321. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az ülésen került kiosztásra az előterjesztés, a frissen kinevezett
körzeti megbízott munkáját támogatja, kéri a közgyűlés jóváhagyását ehhez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
281/2016. (X.27.) határozata
Barna Zoltán körzeti megbízotti kinevezésének támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Rendőrkapitányság állományába tartozó Barna Zoltán
c. r. ftzls. körzeti megbízotti kinevezését támogatja a
közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása
érdekében.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester

23. Kérdések, interpellációk






Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz elfogadása.
Zaják Rita képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez a Helyi
Akciócsoport témában;
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a vendéglátóipari
szakképző intézmény épületének felhasználásával kapcsolatban;
dr. Mezei László képviselő kérdése az 1562/2016-os kormányhatározattal
kapcsolatban;
dr. Mezei László képviselő kérdése az elektromos autó önkormányzati
beszerzése témában.
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Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz elfogadása.

Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy az előző ülésen Szabó Balázs képviselő interpellációt
intézett hozzá, amelyre akkor nem tudott válaszolni. A válasz írásban megküldte a
képviselőnek, melyre ilyenkor reagálnia kell, hogy elfogadja-e a választ, átadja a szót Szabó
Balázs képviselőnek.
Szabó Balázs képviselő: Elfogadja az interpellációra adott választ, de két megjegyzése van a
dologgal kapcsolatban: érdekesnek tartja, hogy Kerekes képviselőtársa így aggódik a város
vagyona miatt, mint ahogy az előbb hallhatták, a KSC húszmillió forintos támogatásának
visszafizetése miatt. Nem úgy tesz a teniszpálya kapcsán. Az írásbeli válaszból két dolgot emel
ki, a jogcím nélküli birtokba vétel, illetve az, hogy még mindig nincs leltáruk arról, hogy mi a
város és mi Kerekes László vagyona. Sürgeti a város bejutását a lezárt területre, mert ahogy
telik az idő, Kerekes László mindent megtesz annak érdekében, hogy elhordja onnan a
dolgokat.
Ács Rezső polgármester: Szeretné még kiegészíteni, hogy Jegyző Asszony megkereste a jogcím
nélküli használót- akivel már nincs semmilyen bérleti szerződése az önkormányzatnak - és azt
gondolja, hogy tettek egy korrekt javaslatot és szeretnék lezárni az elszámolást, de annak
előfeltétele, hogy az önkormányzat dolgozói bejussanak a területre és felmérjék az
ingóságokat és az állapotokat. Erről az érintett felet írásban értesítették, visszajelzést nem
kaptak. A közgyűlésnek vélhetően kell majd foglalkoznia a kérdéssel. Azt gondolja, hogy ez
károkozás a városnak.


Zaják Rita képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez a Helyi Akciócsoport
témában.

Zaják Rita képviselő: Megköszöni a lehetőséget, hogy október 20. környékén a Helyi
Akciócsoport összejövetelén részt vehetett és egy valóban kreatív ötletbörze keretén belül sok
civil szervezet elmondhatta, hogy milyen javaslatai vannak a projekt kapcsán. Kérdése az
lenne, hogyan kerültek kiválasztásra a meghívott civil szervezetek? Sajnos a középiskolás és
húszas éveiben járó korosztályt nem képviselte senki. Jól tudja-e, hogy a projekt beadási
határideje október 31.? Ott megígérték a szervezők, hogy az ötleteket leírják és tovább küldik
a résztvevőknek, de ezt az összefoglalót nem kapták meg.
dr. Haag Éva alpolgármester: Köszöni a képviselőnek, hogy részt vett az ülésen. Nagyon
hasznosnak érzi ő is, hogy elmondhatták a civil szervezetek a gondolataikat. Tekintettel arra,
hogy a közgyűlés őt hatalmazta fel arra, hogy képviselje az önkormányzatot a HACS-ban, ő tett
javaslatot a résztvevőkre. Elsősorban azokra gondolt, akik megkeresték azzal, hogy
szeretnének részt venni a HACS munkájában, illetve minden réteget be akartak vonni a
projektbe. Az összefoglaló már két hete megvan körülbelül, az előkészítő cég nagyon jól
dolgozik, az anyag kiküldésében aljegyző asszony segítségét kéri, mert ő is részt vesz a HACS
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munkájában. A beadási határidő eredetileg október 31. volt, de módosult 2016. december 31re. A kulcsprojektről még közgyűlési szinten is beszélni fognak és ahogy készen van, be is
szeretnék nyújtani időben a pályázatot, még határidő előtt.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a vendéglátóipari szakképző
intézmény épületének felhasználásával kapcsolatban.

Zaják Rita képviselő: A 2016. áprilisi közgyűlésen döntés született arról, hogy a volt laktanya
helyén könyvtár és levéltár épül. Akkor kérdezte, hogy mi lesz az ottani iskola épületével,
melyre azt a választ kapta, hogy külön helyrajzi számon van az épület. Azóta egy komoly
csőtörés volt az épületben, az iskolát ki kellett költöztetni. Tíz éve nem történt semmilyen
előrelépés az épület ügyében, megkérdezi, hogy mi lesz a szakképzési centrummal illetve lesze kapcsolódási pont a Modern Városok Program keretében épülő szakképzési központtal?
Ács Rezső polgármester: Odafigyelnek az intézményekre, jelen esetben megigényelték az
iskola épületét, mert úgy tudnák azt a részt rendbe rakni és egy komoly tervet megvalósítani,
hogy az épületet betervezik a tudásközpontba. A szerkezete alkalmas arra, hogy a levéltári
részt- mely elsősorban tárolókapacitásokkal bíró épületrészt jelentene- az épületben
valósítanák meg. Elmondja, hogy az iskola vissza fog tudni költözni az épületbe, többször is
leültek az intézmény vezetésével és a szakképző iskola vezetőivel is. Amikor történt a csőtörés,
azonnal be kellett avatkozni és el kellett helyezni az iskolásokat. Jelenleg délelőtti, délutáni
oktatás folyik, mert nincs elég tanterem, rövidített órák folynak. A szakképző központ felvette
a kapcsolatot az egyetemi karral, mert ott áll üresen az „E” épület, átmenetileg oda
költöztetnék be az iskolát. Jelenleg zajlik az épület szárítása, mert a födém jelentősen
átnedvesedett. Körülbelül két hét múlva tudja megvizsgálni a statikus az épületet illetve az
érintésvédelmi vizsgálatot is akkor végzik el. Véleménye szerint az lenne az ideális, ha az
épületet fel tudnák használni a tudásközpont projekthez és a vendéglátó szakképzésnek pedig
találnának egy jó helyszínt.


dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez az 1562/2016os kormányhatározattal kapcsolatban.

dr. Mezei László képviselő: Az 1562/2016. számú Kormányrendelet megjelent a Magyar
Közlönyben és e szerint Szekszárd Város 11.6 milliárd forintot nyert a Modern Városok
Programjában. Kérdése, hogy ezzel a pénzeszközzel mit terveznek, kik azok, akik a pénz
felhasználásáról döntenek? Megtörténik-e esetleg az a csoda, hogy az öt ellenzéki képviselőt
is bevonják a tervezésbe?
Ács Rezső polgármester: Alpolgármester Asszony megkérte őt, hogy segítsen a válaszadásban.
Nem kormányrendeletről van szó, hanem kormányhatározatról. Nem érinti a Modern Városok
Programot, hanem a Területi Operatív Program forrásait emelték meg öt milliárd forinttal.
Örülnek neki, hogy Szekszárd kapta arányaiban a legnagyobb emelést annak érdekében, hogy
azokat a projekteket megvalósítsák, amelyek a TOP-ot és a MVP-ot érintik. Forrásokat is
átcsoportosítanak majd, de az ötmilliárd forint gazdaságfejlesztési célokat fog szolgálni.
Valószínűleg az új Ipari Park beruházást is segíteni fogja az összeg. A munkáról nem
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szoktak beszélni, de megragadnak minden lehetőséget arra, hogy minél több forrást tudjanak
Szekszárdnak biztosítani.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az elektromos autó
önkormányzati beszerzése témában.

dr. Mezei László képviselő: Az elektromos autó beszerzésével kapcsolatban szeretné
hangsúlyozni, hogy ne legyen a beszerzésnek olyan kicsengése, hogy némely személyek
szórakozását szolgálja, hanem úgy tájékoztassák a várost, hogy ez programokat szolgál,
szervezeteket segít. Már beszéltek róla, hogy a visszafogottság fontos a témában, továbbra is
ezt kéri.
Ács Rezső polgármester: Kéri az ellenzéket, hogy beszéljék meg, kinek mit jelent a
visszafogottság, mert ebben lát valami zavart, Kerekes képviselőtársa egyből egy flottát akart
beszerezni a városnak. Bennük megvan a mértékletesség. Ha valaki szeretne egy pozitív
üzenetet közvetíteni a társadalom számára, akkor nem tartja szerencsésnek a kétértelmű
megjegyzéseket.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 15
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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