Szám: IV/B/95-3/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. március 29-én
(szerdán) 9 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, Kővári László, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, dr. Tóth
Gyula, Gombás Viktória Zita, Zaják Rita, Pap Máté, Kerekes László képviselő.
Az ülésre később érkezett: dr. Máté István képviselő.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Feri Blanka osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és c. kapcsolatok referense
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Ferenc Vilmos Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Artim Andrásné ügyvezető igazgató,
Berlinger Attila ügyvezető igazgató,
Kovács Jánosné alapítványi elnök,
Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató,
Csillag Balázs ügyvezető igazgató,
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető,
Kiefaber Gábor kirendeltségvezető,
Molnár Gábor r.ezredes,
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Majsai-Némethné Némedi Ágnes tűzoltó alezredes,
dr. Németh Csaba főigazgató
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: A nyilvános ülés napirendjére javasolja felvenni az ülésen kiosztásra
került, „A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolát és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskolát érintő intézményi átszervezések véleményezése” című, 95.
számú előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének plusz napirendi pontja
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 14 fő- 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
dr. Máté István képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Kettő kérdést szeretne feltenni, az elsőt az összes képviselőnek, a
másodikat a polgármesternek.
1. Láttak-e a képviselők gazdasági számításokat a paksi távhővezeték megépítésével
kapcsolatban?
2. Mikor kerül sorra a Felsőváros járda-és úthálózatának felújítása?
Ács Rezső polgármester: Felhívja Rácz Zoltán képviselő figyelmét, hogy az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete szerint kérdést nem tehet fel a
képviselőknek, kéri, hogy módosítsa a kérdése címzettjét.
Rácz Zoltán képviselő: Akár büntetőjogi felelősséget is maga után vonhat az első kérdés
tartalma, szeretné, ha a képviselők tisztában lennének azzal, mire adják le a voksukat.
Ács Rezső polgármester: Tegye meg a képviselő a szükséges lépéseket, ha úgy gondolja.
dr. Mezei László képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal kapcsolatban;
2. a Tarr Kft-vel kapcsolatban;
3. a szekszárdi közvilágítással kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
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A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi
tevékenységéről
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János
Kórház közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató
4. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok
megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
3

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2017. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a
településszerkezeti terv módosítására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
11. Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgató
12. Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak: Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető
14. Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között
az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés
tárgyában létrejövő keret-megállapodás jóváhagyására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési
Tervére
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladatellátási megállapodás
módosítására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
20. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló pályázat
benyújtására
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. A Kosárlabda Sport Klub Szekszárd támogatási kérelme
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati
rendezvények támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
23. Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány támogatására
(83.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a
kárpátaljai magyarok részére
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(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolát és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskolát érintő intézményi átszervezések véleményezése
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
28. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Paks-Szekszárd
távhővezeték gazdasági számításaival kapcsolatban
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a felsővárosi járdaés út rendbetételével kapcsolatban
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a civil
szervezetek támogatásával kapcsolatban
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Tarr Kft-vel
kapcsolatban
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a közvilágítással
kapcsolatban
Zárt ülés napirendje:
29. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt
pályázatának elbírálása
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(66.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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1. Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Molnár Gábor r.ezredes
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a meghívottakat, kívánják-e kiegészíteni az
előterjesztést?
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Néhány gondolatot szeretne mondani. Azokat a
célkitűzéseket, amiket év elején megfogalmaztak, jól vagy még jobban sikerült végrehajtaniuk.
Fontosnak tartották, hogy az emblematikus bűncselekményekben növeljék a nyomozási
eredményességet, a megszokott közrendet fent tudják tartani, egy támogató rendőrség képét
éreztetni tudják. Fontos az is, hogy akik nem tartják be a szabályokat, féljenek a
következményektől és megfelelő intézkedések történjenek. A migráció kezeléséről később
még beszélni fog. A kiegészítése elején említette az emblematikus bűncselekményeket,
melyeket egy táblázatba foglaltak, azok meghatározzák egy térség bűnügyi helyzetét. A város
és a megye tekintetében is csökkent a bűnözés, de már nem nagy mértékben. Az elmúlt év
tapasztalatai azok, hogy több feljelentést tettek hatóságuknál, több nyomozást folytattak, de
a bűnűgyi esetek számának a csökkenése egyszer megáll. A vagyon elleni károkozások és a
lakásbetörések száma viszont jelentősen csökkent. A rendőri jelenlétet fokozták, a munkában
a polgárőrökre, a Szőlőszem Mozgalomra nagyban támaszkodtak és belső szervezéssel is
segítették a munkát. A közlekedési balesetek közül egy halálos kimenetelű történt, a könnyű
sérüléssel járó balesetek száma nőtt. A Tartsay utcában hét baleset történt, mely köszönhető
a fokozott forgalomnak, itt a sebességméréseket, rendőri jelenlétet fokozzák, a balesetek
elkerülése végett. Összehangolt együttműködés van a belső szervezeti egységek, a külső civil
szervezetek között, a bírósággal, ügyészséggel kapcsolatban kiemeli, hogy sokkal szorosabb
lett a kapcsolat, a beosztott ügyész és a vizsgáló együtt dolgozik, ennek következtében a
bizonyíték hiányában lezárt eljárások száma csökkent. Szeretné megköszönni a közgyűlés
támogatását, a határon teljesített szolgálat és az áldozatsegítő szolgálat tekintetében.
Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Molnár Gábor rendőr ezredes: A Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolna megyében a
legnagyobb, az eredményeik nagyon fontosak, ha a kapitányság nem úgy dolgozik, akkor az
egész megye megítélése negatív lesz. Az országban az egyik legjobb lett a megyei jogú városok
között a szekszárdi rendőrkapitányság. Itt is szeretné megköszönni az ő munkájukat és
támogatásukat.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének megismerését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Gombás Viktória Zita képviselő: Megkérdezi, hogy áll a nyomozás a Polgármesteri Hivatalban
kitört tűzeset kapcsán.
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Molnár Gábor rendőr ezredes: A tűzeset felderítésének hatáskörét magához vonta a megyei
főkapitányság. Rongálás miatt nyomoz a hatóság, a szakértői vélemények egy részére még
várni kell. Mivel folyamatban lévő nyomozásról van szó, nem mondhat részleteket.
Zaják Rita képviselő: A Tartsay utcában történt gyakori balesetek miatt milyen megoldást
látnak az útszakasz biztonságosabbá tételére?
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Igen, tavalyi évben hét olyan baleset történt az
útszakaszon, ahol minimum könnyű sérülést szenvedtek el. A rendelkezésre álló rendőri
eszközöket tudják felhasználni az útszakasz biztonságosabbá tételéhez: a sebességmérést és
a rendőri jelenlét fokozását.
dr. Mezei László képviselő: Milyen összefüggések vannak az eredmények mögött? Állíthatjáke, hogy jobbak a munkakörülmények, a szakemberállomány, az együttműködés a
társszervekkel? Szeretne továbbá tájékoztatást kérni a határőrizettel kapcsolatban.
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: A migrációval kapcsolatos tájékoztatást a megyei
főkapitány-helyettes úr válaszolja meg. A humán területen nincsenek gondjaik, szívesen
jönnek a szakképzett rendőrök egy megyei jogú város rendőrkapitányságára dolgozni. Családi
okok miatti áthelyezések adódtak, de nincs negatív fluktuáció. A bűnügyi technika kiváló, a
többi a kornak megfelelő. Az elmúlt évben zajlott határőrizet miatt átszervezték a munkáttizenkilencen dolgoztak a határon- a bűnügyi szolgálat tagjai is végeztek közrendvédelmi
munkát.
Molnár Gábor rendőr ezredes: Csapatban gondolkodnak, nem hagyják magukra a szekszárdi
kapitányságot, ha a határra kell küldeni az állomány egy részét. Együttműködnek a
kapitánnyal, tudják, hogy a szekszárdi emberek közbiztonság-érzete nem romolhat. E mellett
esküben vállalták, hogy Magyarország határait megvédik. Ha kell, a bűnügyi állományt
rendelik ki az utcára a közbiztonság fenntartása érdekében. Büszkén mondja, hogy a sötétedés
utáni lakásbetöréseket, amiket gyakran nagyvárosokból jövő betörők követnek el zárfésűvelgyakorlatilag megszüntették. Büszke a kollégái mentalitására ebben.
Kerekes László képviselő: Hogy alakul Szekszárdon a kábítószerkérdés? Tervez-e olyan
csoportot létrehozni, ami ezzel foglalkozik?
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy van kábítószeralosztályuk, így nem kell újat létrehozni. Tapasztalatuk, hogy a klasszikus drogok
visszaszorulnak, szemben a dizájner, pszichoaktív drogokkal. Több mint száz eljárást indítottak
kábítószer birtoklás ügyében. Az a baj, hogy a fiatalok olyan szereket visznek be a
szervezetükbe, amelyeknek kiszámíthatatlan a hatásuk. A szereket minden esetben
kivizsgáltatják, eljárást indítanak.

További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy részt vett az évértékelő rendőrségi
állományi gyűlésen, és ott is megköszönte a rendőrség munkáját. A közbiztonság javításában
az önkormányzatnak is feladata van, az ehhez szükséges technikai hátteret évről évre bővítik.
A városházi tűzeset egy nagyon szerencsétlen esemény, melyet helyén kell kezelni. Nem
szerencsés, ha bárki ebből politikai tőkét kovácsol magának. Heti rendszerességgel ellenőrzi,
hogy a helyi vállalkozók milyen munkát végeznek az épületben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
55/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja;
2.
köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Rendőrkapitányság
állományának a felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért.

2. Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016.
évi tevékenységéről
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy szeretnének-e szóbeli kiegészítést tenni a
meghívottak.
Kiefaber Gábor kirendeltségvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a kirendeltség létszáma
stabil, nem jellemző a fluktuáció. Évente átlagosan 570 riasztást kapnak a tűzoltók. A tavalyi
évben csökkent a tűzesetek száma. Az ipari létesítményekben folyamatos ellenőrzést
végeznek, melynek köszönhetően ugyancsak csökkentek a tűzesetek. A műszaki mentések
száma tavaly viszont 25 %-kal emelkedett. Ez nagyban köszönhető a viharos időszaknak. A
másik dolog a téves jelzések számának növekedése, ezek visszaszorítására hangsúlyt
helyeznek ebben az évben. Nagy kiterjedésű műszaki mentés vagy tűzeset nem volt a tavalyi
év folyamán. Két kiemelt balesetet említ, az egyik az M6-os autópálya egyik kivezető szakaszán
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történt egy ráfutásos baleset, melynek során az egyik jármű kigyulladt. A másik esemény a
„Graffiti” disco tetőszerkezetének leégése volt, ahol hat órán át oltották a kollégák a lángokat.
Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetnek a diákok oktatására, a közösségi szolgálatban 445 fő vett
részt náluk. Két oktatási intézményben tartanak rendszeres képzéseket a diákoknak, illetve
tavaly rendeztek katasztrófavédelmi ifjúsági tábort, nagy sikerrel. Hatósági feladatokat is
ellátnak, iparbiztonsági ellenőrzéseket folytatnak, illetékességi területen tíz ilyen üzemben.
Veszélyes anyagokat szállító járműveket is ellenőriznek a közúti forgalomban. A klasszikus
tűzvédelmi hatósági feladatok közé tartozik a középmagas épületek tűzvédelmi ellenőrzése,
az ipari létesítmények és a téves tűz átjelzésekkel kapcsolatos ellenőrzések. Csökkent a
hiányosságok száma, de még mindig találkoznak a kollégák a menekülésre kijelölt útvonalak
eltorlaszolásával. Megköszöni a tavalyi év során nyújtott támogatásukat és szívesen válaszol a
kérdésekre.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja. Kérték az
alezredes urat, hogy Balázs Gábor parancsnok úrnak tolmácsolja a kitüntetéséhez a
gratulációt, illetve köszönik, hogy a civil közéletben is nagyon sokat tesz a városért.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A kéményseprő-ipari vállalkozások megszűnése okozott-e érezhető
problémát a kirendeltségnek?
Kiefaber Gábor kirendeltségvezető: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás tevékenységének
átvétele nem okozott problémát, megfelelő technikai eszközökkel, illetve személyi
állománnyal rendelkezik a kirendeltség a feladat ellátásához.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén megnyugtatta őt a
kirendeltségvezető, hogy gondot fordítanak a lakosság tájékoztatására, a gyerekekkel is
foglalkoznak. Megtudták, hogy a tényleges katasztrófák elhárítására is alkalmasak, melyeket
a különböző városokban elhelyezett gépekkel, anyagokkal kezelni is tudják. Számára ez
megnyugtató. Viszont a kémények nyolcvanhárom százaléka hagyományos fűtőenergiával
működik. Meggyőzősége, hogy a kéményekből adódó tüzeléstechnikai problémák jelentősen
nőni fognak.
Rácz Zoltán képviselő: Minden évben jött hozzá egy kéményseprő, aki beszedte az éves díjat
és megkérdezte, van-e probléma a kéménnyel. Adott neki egy névjegykártyát, amit rátűzött a
hűtőszekrényére és ha bármi gondja volt, fel tudta hívni az illetőt. Véleménye szerint a
lakosság tudomására kellene hozni, hogy hova fordulhatnak mostantól, mert nem tudnak
semmit róla.
Ács Rezső polgármester: A rezsicsökkentés miatt olyan helyzet állt elő, ami megnehezítette a
kéményseprő-ipari vállalkozások helyzetét. Ez sok állampolgárt érintett, ezért támogatható cél
volt. Újabb lépés következett, amikor a katasztrófavédelem átvette a közszolgáltatás ellátását.
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Tudni kell, hogy a megyében a Caminus Kft. volt munkatársai végzik a szolgáltatást a
katasztrófavédelem berkein belül. Jelenleg teljesen más technikai felszereltséggel tudják
ellátni a feladatot, ami megkönnyíti a szolgáltatás végzését.
Kiefaber Gábor kirendeltségvezető: Hangsúlyozza, hogy a katasztrófavédelem ellátja a
feladatokat, az igaz, hogy a jogszabály alapján az éves ellenőrzések helyett kétévente történik
az ellenőrzés. A kéményseprők közvetlen száma az éjjel-nappal hívható 1818, ahol be lehet
jelenteni a problémákat. A lakosság szórólapon kapott tájékoztatást az ingyenesen hívható
telefonszámról.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Vasárnapban is lehetőséget adnak a közérdekű adatok
megjelentetésére. Kéri, hogy tolmácsolják a kollégák felé a közgyűlés köszönetét.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
56/2017. (III.29.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének
2016.
évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése
szerint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja;
2. köszönetét fejezi ki a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Szekszárdi
Hivatásos
Tűzoltóság
állományának
a
felelősségteljesen végzett áldozatos munkáért.
3. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa
János Kórház közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató
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Ács Rezső polgármester: Mivel teljesen új együttműködésről van szó, nem tudták, meddig fog
szélesedni a megállapodás tartalma. Az elmúlt hónapok munkájaként került sor az
együttműködési megállapodás megalkotására, mely a jövőben még biztos kiegészítésre kerül.
dr. Németh Csaba főigazgató: Egy éve látja el a főigazgatói feladatokat. Megyei kórház lévén
ezer szállal kötődik a városhoz és a betegek jórésze is szekszárdi polgár. Nagyon köszöni az
eddigi támogatást a közgyűlés részéről, nyitott a további együttműködések kialakítására.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Az erős együttműködés, az erőforrások összeadása előnyére válik a
kórháznak és a városnak egyaránt. Reméli, hogy a közeljövőben még szélesíthetik az ellátást.
dr. Mezei László képviselő: Az együttműködést elismerik és elfogadják teljes formájában.
Köszönik a városnak és a kórház vezetésének is.
Ács Rezső polgármester: Ő is úgy gondolja, hogy az együttműködés politikai oldaltól
független, példaértékű kezdeményezés.
Gombás Viktória Zita elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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
57/2017. (III.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna
Megyei Balassa János Kórház közötti együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna
Megyei Balassa János Kórház között létrejövő, jelen
előterjesztés
mellékletét
képező
együttműködési
keretmegállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja;
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2. felhívja
a
polgármestert
keretmegállapodás aláírására.

az

együttműködési

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

4. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására
(87. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
58/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
között 2011. december 05. napján létrejött feladat-ellátási
szerződés hatályon kívül helyezésével egyidejűleg az
Önkormányzat és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződést az előterjesztés
szerinti tartalommal jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
Csillag Balázs ügyvezető

2.
felhívja a polgármestert és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására;
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Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
Csillag Balázs ügyvezető

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárd Város
sportjáról szóló rendelet felülvizsgálatára.
Felelős:

2017. április 30.
dr. Molnár Kata jegyző

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok
megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. sz. 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 módosító indítványt tett az
előterjesztéssel kapcsolatban: a zártkertek vonatkozásában javasolják, hogy valóban
feltüntetésre kerüljenek a helyrajzi számok, mely a mezőőrök, polgári védelem, mentők
könnyebb tájékozódását szolgálja; a Bor utcáról nyíló betonvápás vízelvezetős völgyek neveit
javasolják kitáblázni. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, melyik utcaelnevezés a helyes.
Pl. Garay tér-Garay János tér. Tudják, hogy a kettős névhasználat bevezetése jelentős
többletköltségekkel járna.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Jegyző Asszonyt, hogy a bizottsági módosító javaslatok
érintik-e a rendelet szövegét?
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottsági ülésen elhangzott
módosító indítványként idézett javaslatok nem érintik a rendelet szövegét. Külön
határozatban javaslatban javasolja megfogalmazni a bizottsági észrevételeket.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Ő is fontosnak tartja a bizottsági javaslatokat, a zártkerteknél tényleg
nagyon jó lenne, ha könnyebben tudnának a hatóságok tájékozódni. Megkéri Jegyző Asszonyt,
hogy határozati javaslatban fogalmazza meg ezeknek a bizottsági javaslatoknak a kivizsgálását.
Rácz Zoltán képviselő: Az utcaelnevezéseknek régen is volt logikája. Petőfiből egy van, de
például az Arany elnevezés nem csak híres személy lehet. Nem gondolja, hogy egy egész várost
érintő, utca-átnevezési folyamatot el kellene kezdeni, nagyon sokba kerül és semmi haszna
nem lenne.
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Gombás Viktória Zita képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony jelezte, hogy a rendeletben ez egyértelműen
szabályozva van és ők sem szeretnének plusz terhet maguknak. Kéri Jegyző Asszonyt, hogy
ismertesse a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a Közgyűlés kérje fel a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot, hogy dolgozza ki a zártkerti közterületek elnevezésének a
feltételrendszerét és azt a közgyűlés elé terjessze be június 30-ig.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Határozati javaslatként javasolja, hogy a Közgyűlés felhívja a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságát, hogy a zártkerti közterületek elnevezésével és táblázásával
kapcsolatos intézkedésekre tegyen javaslatot és azt terjessze a Közgyűlés elé.
A polgármester szavazásra teszi fel a 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
59/2017. (III.29.) határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felkéréséről a zártkerti
közterületek elnevezésével kapcsolatos javaslattételre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhívja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságát, hogy a zártkerti
közterületek elnevezésével és táblázásával kapcsolatos
intézkedésekre tegyen javaslatot és azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kővári László bizottsági elnök
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
11/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelete a közterületek
elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának
szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011.
(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(78. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
12/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelete az útépítési
érdekeltségi
hozzájárulásról
szóló
6/2011.
(II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
13/2017.
(IV.4.)
önkormányzati
rendelete
a
távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) rendelet módosításáról
(79. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2017. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá
javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 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
60/2017. (III.29.) határozata
a településrendezési eszközök 2016/2. (2,3,4) jelű
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
módosítja Szekszárd Város 36/2004. (II. 26.) szekszárdi öh.
határozatával elfogadott településszerkezeti tervét e határozat
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1. (biológiai aktivitásérték egyensúlyát biztosító igazoló
számítás), valamint 2, 3, és 4. (településszerkezeti tervlap)
mellékletében foglaltak szerint:
2. sz. melléklet: 01633/1,3,4. hrsz-ú és részlegesen a 01632. hrszú külterületi ingatlanok területét mezőgazdasági üzemi (Gmg) és
út övezetből kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) övezetbe
sorolja át;
3. sz. melléklet: a 0757/23. hrsz-ú, valamint részlegesen (a) és b)
alrészlet) a 0759/26. hrsz-ú külterületi ingatlant gazdasági erdő
(Eg) és korlátozott használatú általános mezőgazdasági (Mgy)
övezetből Mk (kertes mezőgazdasági) övezetbe sorolja át;
4. sz. melléklet: Wigand János tér területét (3281/1 és 3282/1
hsz.) beépítésre nem szánt közlekedési és közpark területből
beépítésre szánt kertvárosias lakóterületbe (Lke) sorolja át.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
meghozatalára
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató

kapcsolatos

döntések

Ács Rezső polgármester: A korábban is közgyűlésben ülő képviselők emlékezhetnek arra, hogy
a víz-és szennyvízszolgáltatásnál végbement egy folyamat, amikor egy egységes piac felé
próbálták a szolgáltatást terelni. Ennek a Tolna megyei résztvevője az E.R.Ö.V. Zrt. Hasonló
folyamat indult el a hulladékgazdálkodás területén, a sok közszolgáltató helyett kevesebb
közszolgáltató lesz és hatékonyabban látják el a feladatot. Ebben a centralizációs folyamatban
az Alisca Terra Nonprofit Kft-nek is részt kell vennie és partnereket keresni a piacon, hosszú
távra berendezkedni. Amit most letesznek az asztalra, az a Vertikál Nonprofit Zrt-vel kötendő
megállapodás illetve a jelenlegi közszolgáltatási szerződés megszüntetése. Fontos, hogy az
Alisca Terra Kft. megmaradjon és a dolgozók is biztonságban érezzék magukat. Ehhez meg kell
tenniük a szükséges lépéseket és kiírni a közbeszerzést- miután nem száz százalékban
önkormányzati tulajdonú cég végzi a szolgáltatást. Nem alvállalkozóként, hanem konzorciumi
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partnerként csatlakoznak egy komoly rendszerhez. Néhány hónapon belül felgyorsul a
centralizáció, ezért kicsit eléje mentek a folyamatnak.
Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató: A Polgármester Úr jól összefoglalta a helyzetet, a
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Az előző kormányzati elképzelés is halott ügy volt, amikor 13.5
milliárdos, száznegyven cégből álló rendszert „kukaholdinggá” próbálták alakítani, hogy
hatvan nap után akartak fizetni a szolgáltatásokért. Ők életképtelennek gondolták akkor is a
rendszert. Az önkormányzatnak nagy szerencséje van, hogy tájékozott, rálát a folyamatokra,
de ő sem fogja tudni megoldani a dolgokat. Úgy gondolja, hogy az sem megoldás, hogy
ötszázezer fővel kibővítik a tevékenységi kört, azzal fognak nyerni valószínűleg még huszonöt
fillért, de a négy forint húsz filléres literenkénti támogatást nem fogják elnyerni. Rengeteg az
ellentmondás, de nem személyekhez intézi a hozzászólását, csak az előterjesztés egy
kényszerpálya. Folyamatosan rossz gazdasági helyzetbe hozzák a cégeket és az
önkormányzatot is.
Zaják Rita képviselő: Hogyan jönnek létre az óriáscégek a rendszerben, ahova
betagozódhatnak a kisebbek? Mi alapján dől el, hogy kikből lesznek az óriáscégek?
Ács Rezső polgármester: Létrejött egy országos holding, ami kezeli a hulladékgazdálkodás
rendszerét és az a holding fizeti ki a közszolgáltatókat. Kialakítottak egy pontrendszert, mely
különböző mutatók alapján alapdíjból áll és pozitív, illetve negatív korrekciós tényezők
befolyásolják. A 2017-es esztendőben már a negatív korrekciós tényezőket is figyelembe
veszik, például hogy gyűjtik a szelektív hulladékot. Fontos tényező, hogy az ellátott
lakosságszám mekkora. A Tolna megyében hozzájuk csatlakozó településeket is beleszámolva
az alapdíjon túl 1.05 szorzót tudnak elérni. Ehhez képest egy nagyobb rendszer részeként ez a
szorzó 1.5-re növekszik. A fenntarthatóságot és a finanszírozhatóságot kell figyelembe
venniük. Az Alisca Terra Kft. az elmúlt tíz év alatt elért olyan rendszermutatókat, amivel
nagyon kevés cég büszkélkedhet. Bármennyi településsel is fognak tudni Tolna megyében
szerződést kötni és együttműködni, kb. a 150 000 fő a felső határ, amit el tudnak érni, ezért
mindenképpen partnerre van szükségük.
Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató: Arra reagálna, hogy mi alapján tagozódnak egymáshoz a
cégek. Nyilván, amit Polgármester Úr is mondott, az is kevés lenne, ha Tolna megyében
mindenkivel szerződni tudna az Alisca Terra Kft. a hulladékszolgáltatás ellátására. Másrészt
megvizsgálták azokat a nagyobb rendszereket, amiknél a nagyobb lakosságarányon túl
eszközfeltételei is vannak a pozitív korrekcióhoz. Az alapdíj, ami 2 forint 73 fillér, ezt
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befolyásolják a pozitív és negatív korrekciós tényezők. Ez szorzódik meg a lakosságszámmal. A
Péccsel való együttműködés kizárásra került, mert ők nem partneri megállapodásban
gondolkodtak. Ők a kökényi hulladéklerakó kapacitásának növelésében gondolkodtak, az
Alisca Terra Kft. rettentően alárendelt szerepbe került volna és a kökényi lerakóba történő
hulladékszállítás is nagyon költséges lenne. Felmerült a Dél-Balaton és Sióvölgye projekt
újraélesztése, hogy abban a régióban hozzanak létre egy nagy közszolgáltatót, amelyik
életképes lehetne papíron. Egyeztettek többször is a tabi és siófoki polgármesterekkel, de nem
jutottak egyről a kettőre, sőt azt tapasztalták, hogy ott komoly jogi és anyagi problémák voltak,
a műszaki feltételeket nem tudták produkálni. Harmadik lehetőségként ott volt a Vertikál Zrt.,
Polgárdi központtal, Sárbogárd, Dunaújváros vonalában tart a szolgáltatási területe.
Érintkeznek az ellátási területek, ezért egy homogén területet tudnának kialakítani. Nekik már
majdnem 500 000 fős ellátási területük van és átmeneti megoldást tudnak ajánlani az Alisca
Terra Kft-nek, közösen gondolkodnak abban, hogy kibővítik a Terra szolgáltatási területét a
Duna vonalában és közös fejlesztéssel létrehozzanak egy végpontot.
Zaják Rita képviselő: Köszöni a választ. Mi lesz Cikóval? Az óriási rendszer környezetvédelmi
szempontból milyen?
Dr. Mezei László képviselő: A magyarok miért nem tudnak olyan rendszerbe belépni, ami
kipróbált és életképes? A gazdaságilag fejlettebb országokban már sokkal jobban kezelik a
hulladékot. Ismét belemennek egy olyan megoldásba, aminek nagy veszteség lesz a vége.
Szeretné megjegyezni, hogy számára annyit jelent az ügyvezető tájékoztatása, hogy olyan
rendszerbe lépnek be, amely rendelkezik azokkal a technikai eszközökkel, amelyekkel Cikón
nem rendelkeztek és ezek hatására talán ötszázezer fős hulladékgazdálkodási anyaggal olyan
helyzetbe tudnak jutni, hogy részben Vaskúton, vagy a Duna térségében a problémát
megoldják.
Ács Rezső polgármester: Felhívja dr. Mezei László képviselő figyelmét arra, hogy az
előterjesztés kérdés szakaszában már felhasználta a vita szakaszban hozzászólásra adható
időtartamot. Az előzőekhez kapcsolódóan elmondja, hogy 2005-ben született meg a döntés a
terület használatára és műtárgy elhelyezésére vonatkozóan. Sajnos ők kész tényeket kaptak.
Érdemes visszamenni a tervezés szakaszába, megnézni, hogy kik, milyen döntéseket hoztak.
Szerinte egy elrontott tervezés miatt nehezen fenntartható hulladéklerakó épült meg, komoly
küzdelmet folytatnak a Rekom Kft-vel, hogy fenntartsák. Természetesen megmutatják az
érdeklődő képviselőknek a hulladéklerakót, de amikor megbeszélnek egy adott időpontot,
akkor már nem fontos az üzem látogatása a tapasztalat szerint. A rendszerben az egyik
végpont a cikói hulladékgazdálkodó kell legyen, reméli, hogy megfelelő fejlesztési források
felhasználásával alkalmas lesz megfelelő hulladéklerakó használatra. A nyugat-európaiaknak
húsz-harminc éves előnyük van a hulladékgazdálkodás területén, amit a magyarok pár év alatt
akarnak behozni. Erre ad az Európai Unió és Magyarország is forrásokat. Ezek a fejlesztési
források olyan eszközök beszerzését, beruházások megvalósítását segítik, melyek a lerakótól
való eltérítés minél nagyobb arányát biztosítják. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere nagyon
erős Szekszárdon, a kommunális hulladékgyűjtés kezelése és előválogatása még egy komoly
feladat és kihívás. A nagy rendszerek meg fogják kapni azokat a fejlesztési forrásokat, amik
ezeket a beruházásokat támogatni tudják.
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Tölgyesi Balázs képviselő: Cikóval kapcsolatban elhangzott, hogy előválogatás nélkül
hulladékot lerakni egy cég végét jelenti jelenleg, egyrészt minden lerakott tonna hulladék után
fizetett negatív korrekciós tényezőből adódóan, másrészt adót kell fizetni 6000,-Ft/tonna
értékben. Cikón állandó feladatok és költségek vannak. A csurgalékvizet kezelni és tárolni kell,
hogy ne történjen környezetkárosítás. Fertőzésveszély és a metángáz keletkezése miatt
állandóan takarni kell. Ahhoz a 25 ezer tonna hulladékhoz, amivel az Alisca Terra Kft. számol,
végpontot telepíteni, lehetetlenség. Ezt növelni kell legalább 50 ezer tonnára ahhoz, hogy
gazdaságosságról beszélhessenek. Attól nem lesz jobb, ha valaki felajánl egy nagy összeget
beruházásra, hanem egy hosszú távon, gazdaságosan működő rendszert kell kiépíteni. A nagy
rendszer kiépítése az elsődleges lépés a folyamatban.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A kormányzat megint hozott egy olyan buta rendelkezést, melyhez
próbálnak igazodni, megérti, hogy a legjobb megoldást keresik. Nemrég volt Finnországban,
ahol a szemét elégetésével fűtik a város teljes távhőellátó rendszerét és a város energiájához
hozzájárul.
Ács Rezső polgármester: Ha a képviselő nem ért a témához, hogyan állíthatja, hogy buta
döntést hozott a kormányzat. Amikor arról volt szó, hogy az Ipari Parkban létrehoznának egy
hulladékhasznosítót, mellyel hőenergiát hoznának létre, akkor az ellenzék azt mondta, hogy el
akarják szeméttel árasztani a várost.
Zaják Rita képviselő: A rendszerváltás után azt gondolta, hogy mostanra Ausztria sarkában
lesznek akár a hulladékhasznosítást, akár mást témát illetően. Véleménye szerint elegendő
ismeretanyag, tapasztalat van a jól működő rendszerek kialakítására akár a nyugat-európai
országokat nézve. Amikor 2007-ben visszavásárolta az önkormányzat az Alisca Terra Kft-t,
akkor azt gondolhatták, hogy fenntartható lesz a rendszer. Nem érti, miért hozta ezt a döntést
a kormányzat? Ezért kérdezett az előbb és köszöni a válaszokat.
Ács Rezső polgármester: 2007-ben két céget vásárolt vissza az önkormányzat, a másik cég a
Szekszárdi Vízmű Kft. volt. Amikor a jogszabályi környezet megváltozott a víziközműrendszerben, azt nem gátként, hanem lehetőségként fogadták és ennek eredményeképpen
alakult az E.R.Ö.V. Zrt., mely Tolna megye legnagyobb szolgáltatójaként végzi a munkáját.
Amikor visszavásárolták a céget, elsősorban az volt a fontos, hogy megtartsák a szekszárdi
munkahelyeket és normál mederbe tudják tartani az árakat. Most hasonló változás előtt áll a
hulladékgazdálkodás.
Rácz Zoltán képviselő: Kettejük gondolkodásában nagy különbség van, a polgármester mindig
alkalmazkodik valamihez, ő pedig a végeredményben gondolkodik. Ha még egyszer végig
gondolja a polgármester azt, amit az előbb mondott, nézzen magába azzal kapcsolatban.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, honnan veszi a képviselő, hogy valaki megy az
eseményekkel, valaki pedig elébe megy azoknak. Például a kórházi együttműködési
megállapodás vagy a szakképzés példa rá, hogy az országban újító ötleteik vannak.
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Zaják Rita képviselő: A folyamatosan változó jogszabályi környezet a gond, ha kitekintettek
volna egy jó példára, nem kellene folyamatosan változtatni a jogszabályokon.
Kővári László képviselő: Gondolják át, hogy az elmúlt tíz év alatt mennyit változott az emberek
környezettudatossága, akkor indult el a szelektív gyűjtés. Még mindig rengeteg illegális
hulladéklerakó hely van, pedig ott vannak a gyűjtőhelyek, ahova be lehet vinni a szemetet.
Nyugat-Európában már akkor is nagyobb volt a szelektív hulladék feldolgozásának aránya.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
61/2017. (III.29.) határozata
a közszolgáltatási szerződés megszüntetéséhez való
hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. kezdeményezi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és az Alisca Terra Nonprofit Kft. között létrejött, III.112/2014.
iktatószámú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. március 31.
napjával.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alisca Terra Nonprofit
Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszüntetéséről szóló okiratot aláírja.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
62/2017. (III.29.) határozata
a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében
közbeszerzési eljárás lefolytatásához történő hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (2)
bekezdésében
foglaltak
figyelembevételével
új
hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása tárgyában
„Szekszárd és a csatlakozó önkormányzatok közigazgatási
területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
ellátása és hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése”
címen nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását indítja el a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a 81. §ában foglaltak alapján, figyelemmel a vonatkozó, hatályos
jogszabályokra;
2. elfogadja, hogy az Alisca Terra Nonprofit Kft. szolgáltatási
területének azon önkormányzatai, amelyek esetében
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, a közös
közbeszerzési eljárás lefolytatásával Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát meghatalmazza. Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a települési önkormányzatokkal a
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan külön-külön
köt megállapodást. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a közbeszerzési eljárást a hatályos közbeszerzési
szabályzata alapján folytatja le;
3. felhatalmazza a polgármestert az egyes településekkel a
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó megállapodás
aláírására, valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján
kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevővel megkötendő
közszolgáltatási szerződés aláírására Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata vonatkozásában.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
63/2017. (III.29.) határozata
a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására közszolgáltató
megbízásáról átmeneti időszakra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok
átmeneti ellátására vonatkozóan - az új közszolgáltató
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közbeszerzési eljárás keretében történő megbízásáig, 2017.
április 1-jétől legkésőbb 2017. június 30-áig - határozott idejű
szerződést köt a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra
Nonprofit Kft. által létrehozott Konzorciummal a mellékletében
foglalt szerződéstervezet alapján;
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási
szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester

11. Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Megkéri Artim Andrásné ügyvezető igazgatót, hogy fáradjon ki mellé
az előterjesztés miatt. Néhány héttel ezelőtt rendkívüli ülést hívtak össze a Csonka utcai
ingatlan értékesítésének az ügyében, mert érkezett az ingatlanra egy vételi ajánlat. Időközben
megtudták, hogy lesz még egy ajánlat, ezért visszavonta az előterjesztését az ülésen. A mai
ülésen kiosztásra került a második vételi ajánlat. Abban kell dönteniük, hogy melyik vételi
ajánlatot fogadják el. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A terület szomszédságában vannak az ajánlattevő cégek? A korábbi
ajánlattevő tud a későbbi ajánlattevőről? Ha tud, állt-e szándékában módosítani az ajánlaton?
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Az évek során többen megnézték az ingatlant, de írásbeli
ajánlatot csak ketten adtak. Mindkettő cég az ingatlan szomszédságában van. Az első
ajánlattevőt értesítette írásban és telefonon is a másik ajánlattételről, de ők nem kívánták
emelni a vételi ajánlatot.
Zaják Rita képviselő: A terület értékbecslése megtörtént?
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Az ingatlant 30 millió forintra becsülték. Hozzátartozik a
történethez, hogy az előző tulajdonos ellen hét és félmillió forintos végrehajtási összeg áll
fenn, bérleti díj tartozás és károkozás miatt. A jogerős bírósági döntést nem tudták
érvényesíteni, mert a Transcomp Bt. felszámolásra került, magánszemélyként próbálják
érvényesíteni a végrehajtást.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatban a V&Periko Kereskedelmi Szolgáltató és
Ingatlanhasznosító Kft-t javasolja vevőként megjelölni. Továbbá javasolja az ingatlan vételárát
36 millió forint+ fordított Áfa áron megállapítani.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
64/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. tulajdonát képező
Szekszárd, Csonka u.12/A. (2097 hrsz-ú) ingatlan
értékesítéséhez történő hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárul, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. a
tulajdonát képező szekszárdi 2097. hrsz. szám alatt felvett
ingatlant, amely a Szekszárd, Csonka u. 12/A. ingatlannal azonos,
nettó 36.000.000,-Ft vételárért a V & Periko Szolgáltató és
Ingatlanhasznosító Kft.- mint vevő részére értékesítse.
2. felhívja az ügyvezetőt az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné igazgató
12. Tájékoztató a Civil Koncepció 2016. évi megvalósulásáról
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az előterjesztést nagyon részletesen
megtárgyalták és elfogadásra javasolja a bizottság.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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dr. Mezei László képviselő: Szeretné kérdezni, hogy mi alapján döntött úgy a közgyűlés és
bizottságai, hogy jelentős pénzt von el a kulturális és oktatási körben tevékenykedő civil
szervezetektől, míg a sportszervezetek dupla annyit kapnak? Az adatok alapján a regisztrált
civil szervezeteknél a kulturális, oktatási célú tevékenységek 41%-ban vesznek részt a
tevékenységi körben, a csoport 13 %-os támogatást kap. A sportcélú tevékenységek 28 %-ban
jelennek meg, melyre 58 %-os támogatási részt kapnak. Ki hozta létre az aránytalanságokat és
miért?
Ács Rezső polgármester: Szekszárdi vagy Tolna megyei adatokra hivatkozik a képviselő? Azt is
fontos vizsgálni, hogy hányan járnak sportolni gyerekek és felnőttek, és hányan vesznek részt
kulturális szervezetek munkájában? Nézze meg Képviselő Úr, hogy hány szekszárdi civil
szervezetnek segít az önkormányzat év közben. Az éves költségvetés elfogadásakor
meghatározzák a bizottsági kereteket, amelyek nagy része a civilek támogatására fordítódik.
Ha összehasonlításokat végeznek, próbálják teljes körűen vizsgálni a tényeket.
Gombás Viktória Zita elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Ott van előtte egy teljes anyag, minden részlete kidolgozott. Miért
minősíti a polgármester?
Ács Rezső polgármester: A képviselő nem mondott létszámokat a szervezetekhez, erről
beszélt az összehasonlításnál.
További kérdés nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenébenhatározathozatal nélkül- elfogadott.
13. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat támogatására
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak: Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető
Gombás Viktória Zita visszatért az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy az eddig adott két millió forint támogatási összeget
emeljék fel három millió forintra, a város hosszú évek óta együttműködik a szolgálattal. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
65/2017. (III.29.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
A
Szent
Erzsébet
Caritas
Alapítvány
RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata részére 3.000.000 forint
támogatást biztosít az Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésben
vállalt feladatok 2017. évi ellátására;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő
módosításakor a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére nyújtott támogatás
megemelt összegét építse be a költségvetési rendelet
tervezetébe;
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Ács Rezső polgármester

3.
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő
félműszakos szervező foglalkoztatásához és a dologi kiadások
finanszírozásához 1.500.000 forint támogatást biztosít a 2017.
évi költségvetési rendelet „Általános Tartalék” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
intézkedjék a támogatási megállapodások elkészítése iránt;
Határidő:
Felelős:

2017. április 3.
dr. Molnár Kata jegyző
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5.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 5.
Ács Rezső polgármester

14. Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. sz. 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 a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Zaják Rita és dr. Haag Éva elhagyják az üléstermet, jelen
van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
66/2017. (III.29.) határozata
lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja - az útépítési együttműködésről szóló 6/2011.
(II.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
mellett - az érdekelt ingatlantulajdonosok kezdeményezését az
önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 8569/4 hrsz-ú földút
szilárd burkolattal történő ellátására. Az Önkormányzat és az
érintett ingatlantulajdonosok közti együttműködés keretében az
ingatlantulajdonosok 1.000.000.- Ft összegű hozzájárulást
fizetnek meg az Önkormányzatnak, a beruházási költség
fennmaradó részét az Önkormányzat biztosítja a 2017. évi
költségvetési rendelet „városüzemeltetési kiadásai” terhére;
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodjon az útépítési együttműködési megállapodás
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előkészítéséről, és felhívja a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
15. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
67/2017. (III.29.) határozata
a
gazdálkodással
kapcsolatos
munkamegosztási
és
felelősségvállalási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek
között
létrejött
gazdálkodással
kapcsolatos
munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás 1. számú
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt.
között az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő
együttműködés tárgyában létrejövő keret-megállapodás jóváhagyására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Az MVM Partner Zrt. és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között elindul egy együttműködés, melynek keretében a cég teljesen
térítésmentesen elvégzi bizonyos cégek energetikai felülvizsgálatát, illetve plusz egy
töltőállomást szeretnének telepíteni Szekszárdon. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének az ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
68/2017. (III.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM
Partner Zrt. között az ökohatékony településfejlesztés és
üzemelés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő
keret-megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
MVM Partner Zrt. között az ökohatékony településfejlesztés és üzemeltetés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő
keret-megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja;
Határidő:
Felelős:
2.

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert a keret-megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2017. április 5.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
Közbeszerzési Tervére
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. dr. Haag Éva képviselő
megérkezik az ülésterembe, dr. Máté István képviselő pedig elhagyja az üléstermet, jelen van
14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Nagyon örülne neki, ha közbeszerzésbe bekerülne legalább néhány
ingatlan megvásárlása, melyeket szociális bérlakássá lehetne alakítani.
Ács Rezső polgármester: Ha a költségvetés lehetővé teszi, partner abban, hogy bővítse a város
a bérlakásállományát. Most nem tud forrást megnevezni, amiből ki lehetne alakítani.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
69/2017. (III.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
Közbeszerzési Tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
Közbeszerzési Tervét – a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

18. Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéshez. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság most változatlan formában javasolja a pályázati
kiírás elfogadását, de az év folyamán szeretnék felülvizsgálni azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
70/2017. (III.29.) határozata
a közcsatornára történő rákötés 2017. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a közcsatornára történő rákötés 2017. évi
támogatási rendszerének pályázati felhívását, pályázati
adatlapját, továbbá az értékelés szempontrendszerének
dokumentációját;
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2.
felhívja a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
intézkedjék a pályázati felhívás megjelentése, továbbá a pályázat
lebonyolítása és az értékelés elkészítése iránt;
Határidő: folyamatos 2017. november 30-ig
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az
előzetes értékelés alapján döntsön a támogatottak személyéről;
Határidő: folyamatos 2017. november 30-ig
Felelős: Kővári László elnök
4.
felhívja a polgármestert a nyertes pályázókkal, és az
E.R.Ö.V Zrt-vel kötendő háromoldalú megállapodások aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel
megállapodás módosítására
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

kötött

feladatellátási

Ács Rezső polgármester: A minimálbér-emelkedés miatt szükséges a rezsi-óradíjak és a
szolgáltatási terület igazítása, ezért van szükség az előterjesztés megtárgyalására. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
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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
71/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladatellátási
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között
hatályban
lévő,
az
Önkormányzat
intézményeinek
karbantartására
kötött
feladat-ellátási
megállapodás
módosításra kerüljön és az óradíj 1.516 Ft/óra+áfa összegben
kerüljön megállapításra azzal, hogy a megállapodás módosítása
2017. április 01. naptól hatályos;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás
módosításának elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester

20. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló
pályázat benyújtására
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés lényege, hogy a meglévő kis focipályákhoz főleg
árnyékolási szempontból álcahálókat tudjanak beszerezni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Úgy emlékszik, hogy tavalyi döntés alapján épül meg három óvoda
udvarán ovi-foci pálya. Egy óvoda van, ahol nincs ilyen pálya és nincs benne a pályázatban
sem, lehet-e ezen változtatni?
Ács Rezső polgármester: Nem mondanak le arról, hogy minden óvodában legyen ovi-foci
pálya, most ezekre volt lehetősége az önkormányzatnak. A pályázatírók folyamatosan figyelik
a lehetőségeket. Az óvodavezetők pedig azt kérték, hogy először a nagy beruházások
zajlódjanak le és utána foglalkozzanak a kisebb beruházásokkal.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Máté István visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: A Wunderland Óvoda - ami Szekszárd egyik legnagyobb óvodája - kérését
szeretné tolmácsolni, akik évek óta szeretnének ilyen ovi-foci pályát. Az óvodát a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn, és arról volt szó tavaly, hogy ha a nemzetiségi
önkormányzat részt vállal a pályázati önerő kifizetésében, akkor esetleg pályázhatnak ilyen
pálya építésére. Úgy tudja, hogy ha egy szándéknyilatkozatot elfogad a közgyűlés, akkor azt
április 20-áig be lehet nyújtani a pályázathoz. Azt kéri tehát a közgyűléstől, hogy fogadjon el
egy szándéknyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a Wunderland Óvoda pályázatban való
részvételéhez. Megkéri Polgármester Urat, hogy tárgyaljon a nemzetiségi önkormányzat
elnökével erről.
Ács Rezső polgármester: Tulajdonosi hozzájárulást mindenképpen kell a beruházáshoz adnia
az önkormányzatnak. Furcsa helyzetben van, mert ha van ilyen elképzelése az óvodának, akkor
keressék az önkormányzatot, nyitottak mindenre, de úgy néz ki, mintha ők erőltetnék rá az
óvodára a pályázaton való részvételt. Amikor a Wunderland Óvoda átkerült nemzetiségi
önkormányzati fenntartásba, olyan ígéret hangzott el, hogy a városnak jóval kevesebb
pénzébe fog kerülni, ehhez képest ugyanannyit költenek rá. Nem szeretne különbséget tenni
az óvodák között, de nem érkezett megkeresés ilyen ügyben az önkormányzat felé.
Ferencz Zoltán és dr. Mezei László elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Ebben az esetben az óvodai szülői munkaközösség elnökeként szeretne
kérni egy ilyen szándéknyilatkozatot, amennyiben lehetséges.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsenek egy tulajdonosi nyilatkozat
megtételéről. Először kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben kiküldött határozati
javaslatról.
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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
72/2017. (III.29.) határozata
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó
árnyékoló háló pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz”
kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtását;
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
hozzájárul a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz”
kapcsolódó árnyékoló háló beszerzéséhez szükséges önerő
biztosításához, melynek összege 262.890 Ft, melyet a 2017. évi
költségvetés Felhalmozási Célú Pályázati Tartalék keret terhére
biztosít;
Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert a pályázati nyilatkozat
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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
73/2017. (III.29.) határozata
a Wunderland Óvoda „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”
pályázati
részvételéhez
kapcsolódó
tulajdonosi
nyilatkozattételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert tulajdonosi nyilatkozattétel
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aláírására a Wunderland Óvoda építési beruházás fejlesztésével
kapcsolatban, amennyiben az óvoda fenntartója jelzi az új
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” pályázatban való
részvételi szándékát az önkormányzat felé.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

21. A Kosárlabda Sport Klub Szekszárd támogatási kérelme
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tavaly döntött a közgyűlés arról, hogy a sportklubnak egy
visszatérítendő támogatást ad ahhoz, hogy el tudjanak indulni a bajnokságon, a szponzori
pénzekből nem sikerült biztosítani a működéhez szükséges forrást. Javasolja, hogy a közgyűlés
minősítse át vissza nem térítendő támogatássá ezt az összeget. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Ferencz Zoltán, dr. Mezei László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő,
a közgyűlés határozatképes.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és vitát
követően támogatta az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság tárgyalásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Gratulál a csapat teljesítményéhez. Nincs tisztában a játékos
állománnyal, ezért azt szeretné kérdezni, hogy vannak-e külföldi játékosok? Milyen arányban
érték el a sikereket a saját utánpótlás-nevelésből? Mennyire járultak hozzá a csapat sikeréhez
a külföldi játékosok? Milyen összeggel támogatja az önkormányzat a sportegyesületeket?
Ács Rezső polgármester: Az utolsó kérdéssel kezdi a válaszadást. A költségvetésben vannak
nevesített sorok és vannak bizottsági alapok, melyeket a bizottsági határozatokból
figyelemmel lehet követni. Természetesen vannak külföldi játékosok a csapatban és az edző is
külföldi, aki más szemléletet hozott Szekszárdra, amivel a csapat el tudta érni ezt a történelmi
sikert. Jó érzés kijárni a Sportcsarnokba, mert hétről hétre tele van szurkolókkal. A KSC a
jéghegy csúcsa, mert az utánpótlás szinte minden korosztályában ott vannak az országos
döntőkben a csapatok lány vonalon. Négy olyan játékos van a csapatban, akik szekszárdiak és
szekszárdi neveltetésűek. Szlovén játékosok is vannak, akik nagyon magas színvonalat
képviselnek az európai kosárlabdában és nagyban hozzájárulnak a csapat sikereihez.
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Kerekes László képviselő: Nagyon szép eredményt ért el a csapat, de jogos az igény más
sportegyesületek részéről is a támogatásra. Néhány sportszervezetet felhívott és kérdezték,
hogy ez így működik, ahogy a KSC-nél? Akkor ők is igazolnak menet közben játékosokat és így
próbálják erősíteni a csapatukat. Aztán odamennek az önkormányzathoz, hogy nem készültek
fel, az előzetes pénzügyi kalkulációik nem úgy teljesültek pénzügyi oldalról, ahogy az
elvárható. Ő volt az első, aki azt mondta, hogy ne visszatérítendő támogatást adjanak a
csapatnak. De a folyamat nem elfogadható így. Hallotta, hogy a bizottsági üléseken is volt
negatív visszhangja ennek a dolognak.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság pont azért javasolta tárgyalásra az
előterjesztést, mert voltak kérdéseik a témával kapcsolatban, amikre úgy gondolja, hogy
megkapták a bizottsági ülésen a választ. Amíg a Kosárlabda Klub ilyen eredményeket hoz, ilyen
nagy érdeklődésre tesz szert, addig ez a kérdés nem lehet kérdés.
Ács Rezső polgármester: Tudni kell azt, hogy a KSC az egyik legkisebb költségvetésből
gazdálkodó klub az A osztályban, „ár-érték” arányban óriásit tettek le az asztalra. Az
önkormányzat csak részben támogatja a klubot, szponzorok is segítették a működést. Azért
adták akkor a támogatást visszatérítendőként, mert nem tudták, hogyan fognak a szponzori
pénzek befolyni.
dr. Mezei László képviselő: Ugye úgy gondolja a közgyűlés is, hogy a döntés rendkívüli
feszültséget fog okozni? Támogatni fogja, de javasolja, hogy a közgyűlés fogalmazza meg, hogy
miért hozza a döntését- a rendkívüli elért eredmény, a város sportszerető közönségére
gyakorolt hatása miatt stb.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a képviselő aggódását, de elég, ha a határozat a száraz
tényeket tartalmazza, el fogja tudni mondani a döntés okait, ha megkérdezik és a jegyzőkönyv
is tartalmazza a döntést megelőző vitát.
Zaják Rita képviselő: Ha más csapatok ilyen feltételekkel érnek el hasonló eredményt,
önmagukhoz képest is, akkor készen áll-e az önkormányzat és ugyanilyen támogatást fog-e
nyújtani a csapatoknak?
Ács Rezső polgármester: Igen, ha előre tájékoztatják az önkormányzatot, hogy mit
szeretnének elérni, milyen szponzorokat kerestek meg, milyen pénzek vannak kilátásban.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Máté István képviselő: Nem vitatkozós típus, de furcsálja az ellenzéki oldal hozzáállását. A
kosárlabda csapattal kapcsolatban szeretné elmondani Kerekes László képviselőnek, hogy a
szezon közben igazolás kényszer szülte volt és helyettük jöttek be új játékosok. Sajnos az a
jellemző, hogy nagyon rövid a kispad, ha egy játékos lesérül, nagyon nehéz pótolni. Azt
gondolja, hogy végre van egy igazán sikeres csapatuk. Mindenkinek javasolja, hogy látogasson
ki a meccsekre. Múlt héten volt egy civil rendezvény a Művelődési Házban, ahol elhangzott
civil oldalról, hogy olyan visszajelzések jönnek az országból, más civil szervezetekkel való
találkozások alkalmából, hogy ilyen nagyságrendű támogatás nem jellemző más városokban.
Elsősorban terembérletre gondol az önkormányzati intézmények részéről és a szekszárdi civil
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szervezetek támogatásával kapcsolatban a körülményekhez képest nem kell szégyenkeznie a
városnak.
Kerekes László képviselő: Kellemetlenül érzi magát, pedig ő mondta azt, hogy adják vissza
nem térítendőként a támogatást a csapatnak. Meg is fogja szavazni az előterjesztést, de a
folyamat előtt kicsit értetlenül áll. Sok szakosztályvezetővel beszélgetett, akik szintén nem
értik az eljárást. Megnyugtató választ szeretne nekik is adni. Ő azt mondja, hogy tegyenek még
hozzá támogatást az elsőtől negyedik helyezés elérése függvényében a rájátszásban.
Szabó Balázs képviselő: Bejelenti, hogy érintettség okán nem fog szavazni. Összezavarodott
Kerekes képviselő monológján, hogy a képviselő támogatja a csapatot, de felhív más
szakosztályokat, tüzeli őket, hogy miért nem kapnak támogatást. A csapatról szeretne néhány
információt mondani: nincs a csapatban top három játékos, tehát ők tényleg csapatként
működve tudták ezt az eredményt elérni. Egyedül Theodoreán Alexandra az egyéni ügyességi
verseny világbajnoka a csapatban. Önkormányzati támogatások tekintetében a Szekszárd után
következő csapat nyolcvan millió forintot kap. Ha valamelyik csapat le tud tenni ilyen
sportsikert az asztalra, az is megérdemli majd a támogatást. Nem érti Kerekes képviselőtársa
gondolkodását.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Szabó Balázs képviselő nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
74/2017. (III.29.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 271/2016. (X. 27.) számú határozatával a Kosárlabda
Sport Club Szekszárd részére megítélt 20.000.000 forint összegű
visszatérítendő támogatást vissza nem térítendővé minősíti;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
soron következő módosításakor vezesse át a változást a
költségvetési rendeletben;
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt
megállapodás módosításának előkészítésére;
Határidő:
Felelős:

a

támogatási

2017. április 10.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. április 14.
Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati
rendezvények támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és támogatja az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Tavaly is kapott-e a Turisztikai Kft. támogatást és milyen összegben?
Ács Rezső polgármester: Tavaly nem kapott a Kft. a rendezvényekre külön összeget.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
75/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett
önkormányzati rendezvények támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
támogatja, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére az idei évre tervezett önkormányzati rendezvények
előkészítése és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében
5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint átadásra kerüljön;
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Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési
rendelet 11. sz. mellékletében a céltartalékon belül az
évfordulók, rendezvényekre biztosított keret terhére biztosítsa
az 1. pontban megjelölt összeg átadását;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2017. március 29.
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a polgármestert és Szekszárdi Turisztikai NonProfit Kft. ügyvezetőjét a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila ügyvezető

23. Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány támogatására
(83.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Humán Bizottság
véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mekkora támogatási összegről van szó?
Ács Rezső polgármester: Százhatvan ezer forintról, ami az önkormányzaton keresztül megy át
az alapítványhoz.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
76/2017. (III.29.) határozata
az Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 2017. évi költségvetés terhére 160.000 forint összegű
támogatást biztosít az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítványnak,
mely összeget a Wosinsky Mór Megyei Múzeum utal át
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
soron következő módosításakor a támogatás beépítésével
terjessze a Közgyűlés elé a módosítás tervezetét;
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerződés
elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. április 5.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. április 7.
Ács Rezső polgármester

24. Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatására
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az egyházak vezetői egymás közt megbeszélik, hogyan kérik
felosztani a hitéleti alapot, az előterjesztésben mindezt összegyűjtötték. Kéri a bizottsági
véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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
77/2017. (III.29.) határozata
a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.6.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletében szereplő Hitéleti Alap terhére a 2017. évi egyházi
közösségi programok és beruházások megvalósítását az alábbiak
szerint támogatja:
Összeg

Egyház

Cél/projekt

1.000.000 Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Galambriasztó telepítése az újvárosi római
katolikus templomon

1.000.000 Ft

Szekszárdi Református
Egyházközség

Ifjúsági Ház felújítása

200.000 Ft

Szekszárdi Evangélikus
Egyház

Vízvezetékrendszer korszerűsítés

800.000 Ft

Szekszárdi Metodista
Egyház

Fűtéskorszerűsítés

1.000.000 Ft

Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása, valamint keresztény hit- és
erkölcstannal kapcsolatos tájékoztató
füzet nyomtatási költsége

400.000 Ft

Szekszárdi Református
Egyházközség

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása
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300.000 Ft

Szekszárdi Evangélikus
Egyház

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

150.000 Ft

Metodista Egyház

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

150.000 Ft

Baptista Egyház

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítása

Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodások
aláírására.
Határidő:
2017. április 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás
biztosítására a kárpátaljai magyarok részére
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tavalyi évben is megkeresés érkezett a Megyei Jogú Városok
Szövetsége részéről, ötmillió forint összegű támogatást kértek a kárpátaljai magyarok
támogatására létrehozott pénzügyi alaphoz. Az idei kérelmet is javasolja támogatni. 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
78/2017. (III.29.) határozata
a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás
biztosítására a kárpátaljai magyarok részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
5.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a Kárpátalján
élő magyarok megsegítésére a Megyei Jogú Városok
Szövetségén keresztül.
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Határidő: 2017. március 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a fenti támogatás összegét a 2017.
évi költségvetési rendelet következő módosításakor építse be.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert a támogatás átadásával
kapcsolatos okiratok aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
79/2017. (III.29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az 1-7/2017. (II.2.), a 10-13/2017. (II.2.), a 1516/2017. (II.2.), a 19-21/2017. (II.2.), a 23/2017. (II.2.), a 2529/2017. (II.2.), a 33-41/2017. (II.28.), a 43-44/2017. (II.28.), a
47-48/2017. (II.28.), valamint az 50-51/2017. (II.28.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
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27. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolát és a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolát érintő intézményi átszervezések
véleményezése
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az ülésen kiosztásra került az anyag, nem kívánja szóban
kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Zaják Rita visszatér az ülésterembe, Szabó Balázs
elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
80/2017. (III.29.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolát és a Szekszárdi I.
Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolát érintő
intézményi átszervezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint ingatlan
tulajdonos önkormányzat –
1.
támogatja a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
maximálisan felvehető tanulólétszámának 500 főre történő
módosítását;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

2.
támogatja a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola gimnázium alapfeladatának bővülését a
gimnáziumi felnőttoktatással 9-12. évfolyamon, levelező vagy
más sajátos munkarendben;
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Ács Rezső polgármester

3.
felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a
Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2017. április 20.
dr. Molnár Kata jegyző
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28. Kérdések, interpellációk
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülés előtt Rácz Zoltán képviselő
írásban küldte meg kérdését, melyre Jegyző Asszony az ülésre elkészítette a választ és mivel a
képviselő írásban kérte azt, eljuttatják számára. Kéri a képviselő a két, helyben bejelentett
kérdésének megfogalmazását.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Paks-Szekszárd
távhővezeték gazdasági számításaival kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Meddig lehet még a képviselőket, a várost, az országot és Brüsszelt
félrevezetni gazdaságtalan, soha meg nem térülő beruházással? Közérdekű adatot kért a
polgármestertől, amiben kérte a Paks- Szekszárd távhővezeték gazdaságossági számítását.
Válaszleveléből kiderült, hogy a város ilyet nem készíttetett, az Atomerőműben készült egy
megvalósíthatósági tanulmányterv, de azt nem tudja az engedélyük nélkül kiadni. A törvény
mindenkit kötelez a közérdekű adatok kiadására, ezért megkérte az Atomerőműtől ugyanezt.
Az igazgató nem válaszolt a határidőig erre. Ezért egy pert indít. Megnézte a város honlapján
lévő összes jegyzőkönyvet, sehol nincs konkrét számadat, hogy mennyibe kerül az
Atomerőműben az átalakítás, mert a nélkül nincs összesöpörhető hulladékhő. Mennyibe kerül
az egységnyi hőmennyiség? Mennyibe kerül a hőtávvezeték működtetése, a hő ideszállítása,
a vezeték karbantartása és sorolhatná az összes tényezőt. Nemrég Finnországban járt és utána
érdeklődött, hogy működik-e hőtávvezeték? Senki nem hallott ilyen rendszerről. Meddig lehet
félrevezetni mindenkit, csak Mészáros Lőrinc számláját gyarapító beruházás ügyében?
Ács Rezső polgármester: Senki nem vezet félre senkit, különösen az Európai Uniót nem. A
Modern Városok Program fontos eleme a beruházás, melyhez nem ad az Unió pénzt. A
közérdekű adatigénylésre szolgáló kérelmet ki kell szolgálni mindenkinek, egy dolgot kivéve,
ha gazdasági érdekeltséget sérthet, valószínűleg ennek vannak ilyen hatásai is. Nem tudja,
miért nem válaszoltak, ezt például nyugodtan leírhatták volna. Nem kíván senkit félrevezetni.
Azt, hogy Finnországban hol és kit kérdezett meg a képviselő arról, hogy tudomásuk van-e
távhővezetékről, hasonló ahhoz, mintha Nyíregyházán megkérdeznék, hogy hallottak-e a
Szekszárd-Paks távhővezetékről? A megfelelő helyszínen a megfelelő embereket kell
megkérdezni.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a felsővárosi járda- és út
rendbetételével kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Mikor kerül sor a felsővárosi út-járda és világítás rendbe tételére?
Múltkori közgyűlésen feltette már ezt a kérdést a polgármesternek, de a válasz nem volt
konkrét. Az SZMSZ szerint akkor nem lehetett visszaválaszolni. Máshogy teszi fel a kérdést. A
Sárköz utca és a külterülete egészen dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott házán túl
elkészült, sőt a Bor utca is kapott napfényes világítást- ami aligha nevezhető belvárosi
területnek. Kérdésére nem kapott választ, hanem azzal hárította el az ügyet, hogy sokat
költöttek a Felsővárosra. Kővári képviselő utcája és a Kápolna tér is rendbe van téve, a
képviselőnek kiváló érdekérvényesítő képessége van. Tóth Gyula képviselő érdekérvényesítő
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képesség nem elegendő? Javasol egy egyszerű megoldást: néhány hónapra cseréljen helyet a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke a Szociális és Egészségügyi Bizottságéval. Ha majd Tóth
képviselő aláírására lesz szükség gazdasági ügyekben, mindjárt megnő az érdekérvényesítő
képessége, helyre lesz téve a Felsőváros.
Ács Rezső polgármester: Nem szerencsés ilyen formában kérdést intézni és megbántani
embereket. Vissza kell utasítsa ezt. A kérdésre adott válaszra nem lehet visszaválaszolni, két
éve ülnek a közgyűlésben a képviselők, lassan illik tudni ezeket. Most sem tud mit válaszolni.
Minden képviselőtől bekérték, hogy milyen fejlesztéseket szeretne a körzetében. Tóth Gyula
képviselő is beadta a fejlesztési igényeit. A Városüzemeltetési Igazgatóságnak megvan a teljes
városban az utak állapotát érintő felmérése. Nem tud konkrét dátumot mondani, ahogy a
többi helyszínre sem. A közvilágítás kapcsán meg fogják oldani, hogy a város belterületén ne
legyen olyan szakasz, ahol nincsen közvilágítás. Nagyságrendileg 100-110 millió forint van arra
a költségvetésbe betervezve, hogy az utakat felújítsák a városban. Hozzáteszi, hogy kb.
ötvenmillió forintot spórolnak évről évre azzal, hogy átálltak a ledes közvilágításra.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a civil szervezetek
támogatásával kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Rendkívül nagy aránytalanságot lát a civil szervezetek anyagi
támogatása és a tevékenysége, létszámbeli összetétele között. Nem tud erre választ adni.
Szeretné megkérdezni, mi ennek az oka?
Ács Rezső polgármester: Tudná-e nevesíteni azokat a civil szervezeteket, akikre gondol?
dr. Mezei László képviselő: Írásban eljuttatja az anyagait a polgármesternek.
Ács Rezső polgármester: Nehéz így válaszolnia. Fontos, hogy mennyien vesznek részt egy civil
szervezet munkájában, ellát-e a civil szervezet például önkormányzati feladatokat, milyen
eredményeket értek el, mit hoz ez a városnak stb. Ha megkapja írásban az anyagot, meg fogja
vizsgálni. Nem tartja szerencsésnek, ha civil szervezetek politikailag befolyásolhatók, a
civileknek politikától függetlennek kell lenniük. Pl. Tóthi János a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökségi tagja, miközben a megyei közgyűlésben az MSZP politikusa.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Tarr Kft-vel
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Az előző közgyűlésen a polgármester azt a kijelentést tette, hogy
nem szeretne látni lógó vezetékeket. Ismét megkereste az UPC és a Digi Tévé vezetőit, akik
nem tudtak róla, hogy a lógó vezetékek zavarták volna az önkormányzatot. Milyen döntés
alapján, ki hozta a Tarr Kft-t rendkívüli gazdasági helyzetbe és ezzel lehetetlenné tették a két
szolgáltató tévészolgáltatását?
Ács Rezső polgármester: Légkábelekről beszélt, nem lógó vezetékekről. Nem az ő döntése ez,
van egy helyi rendeletük, a Helyi Építési Szabályzat, ami egyértelműen tartalmazza az
előírásokat, hogy új beruházás esetében van-e légkábel kivezetésére lehetőség vagy nem. Meg
fogják keresni az előzményeket és írásban válaszolnak a képviselőnek a kérdésére.
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dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a közvilágítással
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Említette a közgyűlésnek, hogy méréseket folytattak annak
érdekében, hogy megtudják, a szekszárdi közvilágításnál ezek a technológiák milyen
szórásképet és intenzitást mutatnak méterenként, illetve a kereszteződéseknél a
bevilágítottságot mérték. Azt is említette, hogy Pécsett 934 millió forintos hitelből hajtotta
végre a város a közvilágítás-beruházást. Öt utcán cserélték le a közvilágítást amiatt, hogy nem
volt megfelelő a bevilágítás. Ismételten hangsúlyoznia kell, hogy nem a polgármester egyedüli
felelősségét húzza alá, hanem a városban nem elégedettek a világítással, ezek a vélemények
eljutnak hozzájuk is. Ők ezt az ügyet megpróbálják tolmácsolni. Javasolja, hogy mérjék meg a
munkatársaival a szórásképet, télen, szürkületkor, ködben akár. A kivitelező bődületes pénzt
hívott le erre a célra, 740 millió forintot, erősítse meg a kereszteződések közvilágítását.
Ács Rezső polgármester: Sok olyan emberrel találkozik, akik viszont elégedettek. Ködös, őszi
időben rossz minden közvilágítás. Nem jutottak el hozzá a mérési eredmények. Ha megkapják,
összevetik egymással az eredményeket.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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