Szám: IV.56-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. április 29-én
(szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes
László, Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: Dr. Tóth Gyula képviselő
Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

dr. Pilisi Gábor kapitányság vezető,
Karaszi Péter kirendeltség vezető,
Matókné Misóczki Mária pályázó

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés
határozatképes, 14 képviselő van jelen, az ülést megnyitja. Bemutatja a közgyűlésnek
Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét, dr. Varga Katalint, aki 2015. május 1-től fogja
betölteni a jegyzői posztot.
Göttlinger István aljegyző: Kéri, hogy a közgyűlés vegye fel napirendjére a „Javaslat az
egyházi közösségi programok megvalósításának támogatására”, valamint a „Javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú előterjesztéseket.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Rácz Zoltán képviselő úr írásban
interpellációt nyújtott be, amelynek tárgyalását zárt ülés keretében kérte. Ezt minden
képviselő írásban meg fogja kapni.
A napirenddel kapcsolatban további észrevétel nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a 96. és 98. sz. előterjesztések napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés –melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel Rácz Zoltán képviselő interpellációjának zárt ülésen történő
tárgyalására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –melynek létszáma 14 fő – 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyűlés –melynek létszáma 14 fő – 13
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1.

Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről, valamint javaslat vízkorlátozási terv felülvizsgálatára (tervezet)
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5.

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6.

Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti iskola és Pedagógiai Intézet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.

Javaslat az egyházi közösségi programok megvalósításának támogatására
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Szekszárdi

8.

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.

A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

10.

Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2014. évi
előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

11.

Javaslat a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány által
szervezett 41. Gemenci Nagydíj szervezési költségeinek támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

12.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2015. I. negyedév)
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

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

14.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
15.

Javaslat megyei díjak adományozására
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Javaslat a 2015. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

17.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

18.

Rácz Zoltán interpellációja dr. Göttlinger István aljegyzőhöz
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1.

Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a beszámoló
elfogadását javasolja, egyidejűleg köszönetet mondott a bizottság a rendőrség munkájáért.
dr. Pilisi Gábor kapitányság vezető: 2014-ben egy eredményes, jól vállalható évet zárt a
Szekszárdi Rendőrkapitányság. Az anyag első oldalán célkitűzéseket fogalmaztak meg, ezek
jó része teljesült. Az egyik ilyen célkitűzés a közterületek biztonsága, a közterületek
rendezettsége volt. Erre nagy hangsúlyt fektettek, hiszen az ott történő jogsértések nagyban
befolyásolják az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. 2014. évben új szolgálat
szervezési modell került bevezetésre. A másik lényeges pont, hogy Szekszárdon 2013. évben
bevezetésre került a mozgóőri szolgálat, jó visszajelzések voltak ezzel kapcsolatban is. Ezek
az intézkedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a közterületeken drasztikusan kevesebb
bűncselekmény történt, illetve azok felderítési arányát is sikerült javítani, 70%-os eredményt
tudtak elérni. Ehhez párosult még egy támogató, együttműködő rendőrség képének
kialakítása. Nagy hangsúlyt fektetnek még a közterületen szolgálatot ellátó állomány
oktatására, képzésére. Ezért volt erre szükség, mert az intézkedési kultúrával korábban voltak
problémák. Az utóbbi időben egyre kevesebb az olyan jellegű észlelés és értesítés, amely a
rendőri fellépést, a rendőri intézkedést és a rendőri intézkedés kulturáltságát kifogásolná.
Szükség volt erre, mert nagyon fiatal a közterületi állomány, és ezzel az állománnyal
találkozik az állampolgárok döntő része. Csökkent a bűncselekmények száma, a
bűnmegelőzési programot folytatták, ilyen például az iskola rendőre program is. Nagyon
népszerű a nyaraló kártya program. Ami gondot okozott, hogy a betörések száma egy picit
emelkedett. A tanyafeltörések, szőlőskertekben lévő házak feltörése már a múlté, ebben nagy
szerepe van a Szőlő-Szem Mozgalomnak, de a polgárőrökkel is nagyon jó a kapcsolatuk. 540
közlekedési balesetnél helyszíneltek kollégái, ebből 118 olyan baleset volt, amelynek során
valamiféle sérülést szenvedtek a balesetben résztvevők, vagy halállal végződött. 2013. évben
119 olyan baleset történt, ahol valaki megsérült és az okozója 17 esetben ittasan vezetett. Ezt
sikerült leszorítani a 2014. évben, 118 baleset történt, ebből 11 fő vezetett ittasan. Köszöni az
önkormányzat által nyújtott támogatást, példaként említi a túlórákkal kapcsolatos támogatást
és az áldozatsegítési program támogatását.
Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Tolna Megyei Rendőr-főkapitány-helyettese: Komoly eredményességről beszélhetnek a
tavalyi év tekintetében, jól működik a kapitányság. Minden megyeszékhelynek jelentős
stratégiai szerepe van a megye rendőri munkájában, így van ez Szekszárd esetében is. Kiemelt
feladatnak tekintik azokat a kulturális rendezvényeket, amelyek az elmúlt évek során már
gyakorivá váltak és méltán adnak pozitív szerepet és hírt a város életéről. Köszöni az
önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.

4

Zaják Rita képviselő: A beszámoló kábítószerrel kapcsolatos része aggasztó, itt a növekedés
mértéke elég jelentős. 60%-kal emelkedett a lefoglalt kábítószergyanús anyagok tömege,
20%-kal pedig az eljárás alá vont személyek száma. Ebben a rendőrségnek milyen eszközei,
vagy lehetőségei vannak? Miben látja a rendőrség ennek a borzasztó nagy számnak a
csökkentését? Sok panasz érkezik a lakótelepeken élők részéről, hogy ott a fiatalok
összejönnek, randalíroznak, kábítószert fogyasztanak. Ezzel kapcsolatban milyen lehetőségek
vannak?
dr. Pilisi Gábor kapitányság vezető: Valóban emelkedés mutatkozik mind az eljárások
száma, mind a lefoglalt kábítószer vonatkozásában. Több mint 100 eljárást indítottak,
majdnem 200 főt érintett. A lefoglalt kábítószer anyagok mennyisége 4777gramm, közel 5
kilogramm. Nagy változás van ezen a területen, a klasszikus kábítószerek, amelyekről
korábban hallottak, a marihuána, hasis, kokain, vagy más egyebek szinte alig vannak jelen.
Aggasztó az ún. új „designer” drogok, új pszichoaktív anyagok megjelenése. Ezeknél a
szereknél különösen aggasztó az, hogy a fiatalok azt se tudják, hogy mit vesznek magukhoz,
mit szereznek be és mit visznek be a szervezetükbe. Ezért is lehet hallani a médiában
halálesetekről, mert különböző méreganyagok kerülnek bele. Ha információt kapnak erre
vonatkozóan saját hírforrásukon keresztül, vagy ha bejelentés, bármiféle állampolgári észlelés
kapcsán eljut hozzájuk, utánajárnak a dolognak és nem csak a fogyasztókat, hanem főként a
kereskedőket fokozottabban figyelik. Minden egyes ilyen ügyet nagyon komolyan vesznek és
ki is fogják vizsgálni, maximális felderítésre törekednek. A kereskedelemmel összefüggő
tevékenység megyei hatáskörbe tartozik, nagyon komolyan, összehangoltan járnak el ezekben
az ügyekben. Ha ilyen észlelést, vagy bejelentést kapnak, komolyan veszik és el fogak járni.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Az előző ciklusban tanácsnoki beosztásban Horváth Kálmán úr egy
közbiztonsági bizottságot működtetett. Ezt szeretnék olyan értelemben megújítani, hogy a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság munkájának segítésére egy olyan munkacsoportot hoznának
létre, mely közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat látna el, ez mindenféle szempontból
hasznos lenne. Például az elmúlt időszakban több helyen buszmegállókban üvegeket törtek
össze, vagy a Fasoron történtek különböző események, fokozott rendőri jelenlétre lenne
szükség. Ezeknek a kérdéseknek a megvitatására szeretnék létrehozni majd ezt a
munkacsoportot.
Ács Rezső polgármester: Megköszöni a rendőrség munkáját. A város önkormányzata az
elmúlt években anyagi lehetőségeihez mérten mindig megpróbálta támogatni a városi
rendőrkapitányság munkáját. Ez 2014 őszén egy újabb szintre emelkedett az áldozatsegítő
program finanszírozásának átvállalásával. Erre a programra szükség van, sőt egyre nagyobb
szükség van. Ezt a programot egyre többen veszik igénybe, és jó gyakorlattal rendelkező
szakemberek látják el ezt a feladatot. 10 alkalmas fórumsorozatban vesznek részt, melynek
elsődleges célja a városfejlesztési elképzelések megismertetése és a vélemények begyűjtése.
Ezek a fórumok néha ezen túlmutatnak egy kicsit és egyéb hozzászólások is érkeznek. Például
a Zrínyi utca környékén sok az idős egyedül élő ember, kérte kapitány úrtól, hogy ezeken a
területeken gyakrabban legyen járőrözés. Jó lenne lépni a polgárőrség létszámának,
hatékonyságának, feladatellátásnak területén. Bízik abban, hogy ez hamarosan megtörténik. A
közterület-felügyelet, rendőrség, a polgárőrség lehet az a három egység, amellyel jobbá tudják
tenni az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Komoly gond itt Szekszárdon is a
drogprobléma. Sajnos most nem nagyon látják, hogy erre mi lenne a megoldás, mert olyan
gyorsan változnak ezek a drogok, hogy nagyon nehéz lekövetni. Sokszor ennek a
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végeredményét látják szombat reggel vagy vasárnap reggel a belvárosban. Ha ebben olyan
megoldás születik, amelyben az önkormányzatnak bármilyen formában támogatást kell
nyújtania, akkor ebben partnerek lesznek, hiszen közösek az érdekeik. Kéri főkapitányhelyettes urat, hogy tolmácsolja az állomány felé a város közgyűlésének a köszönetét.
Ferencz Zoltán képviselő: Valóban javuló tendenciát mutatnak a statisztikák, az átlag
szekszárdi embereknek a biztonságérzete javul. Ugyanakkor a választókerületében van egy
olyan neuralgikus pontja a városnak, ahol rendetlenség van, ahol vannak renitens személyek.
Az ott lakó polgároknak az a kérésük, hogy erősítsék meg a város északi részén, a Patak utca
környékén is a rendőri jelenlétet, különösen a gyalogos járőrözést, amennyiben erre lehetőség
van. Ebben szeretne segítséget kérni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 72/2015.(IV.29.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyűlés a Rendőrkapitányság felelősségteljes munkájához
a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidő:
Felelős:
2.

2015. április 29.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szekszárdi

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a beszámolót. Köszönetüket fejezték ki a katasztrófavédelem munkájáért,
illetve külön kifejezték köszönetüket annak a két munkatársnak, akik a városban egy
újraélesztésben segítettek a múlt hétvégén.
Karaszi Péter kirendeltség vezető: A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
megfelelően végrehajtotta a kitűzött feladatokat. Többféle feladatuk van, iparbiztonsági
tevékenység, polgári védelmi tevékenység, valamint a tűzoltósággal kapcsolatos tevékenység.
A polgári védelmi feladatok, valamint a hatósági feladatok tekintetében a hatósági
ellenőrzéseknek a legfontosabb kérdése az volt, hogy minden egyes területen ismerjék azokat
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a problémákat, nehézségeket, amelyekkel szembe találkozhatnak akár egy káresetnél, vagy
pedig megelőző szándékkal, hogy ezt minél gyorsabban ki tudják küszöbölni és megfelelő
intézkedéseket tudjanak tenni, hogy az a káresemény be se következzen. Az ifjúságneveléssel
kapcsolatban nagyon fontos feladatot hajtottak végre, részt vettek az intézményi közösségi
szolgálatban. Nagy számban érkeztek hozzájuk diákok, akik megismerkedtek a
katasztrófavédelem működésével és feladatkörével. Fontosnak tartja, hogy megszerveztek a
tavalyi évben is egy katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, amelyre az idei évben is már 13
csapat jelentkezett, ebből is látszik, hogy egyre nagyobb az érdeklődés e tekintetben.
Fontosnak tartja az emberek hozzáállásának, önmentő képességüknek a fejlesztését. Nagy
hangsúlyt fektetnék erre, mind a három járásban létrehoztak egy járási mentőszervezetet,
amelynek tavalyi évben volt a minősítő gyakorlata. Ezt Dombóváron tartották és a mind a
három járási mentőszervezet megfelelően vizsgázott. Innentől kezdve a különböző
káreseményeknél igénybe lehet őket venni. Az iparbiztonsági tevékenységek végrehajtásával
kapcsolatosan a veszélyes üzemek, veszélyes áruszállításokkal kapcsolatos feladatokat látták
el. A statisztikákból kitűnik, hogy az állampolgároknak a jogkövető magatartása egyre jobb,
minimális esetben tártak fel olyan jellegű hiányosságot, ami szabálysértésnek felelt meg. Nem
volt olyan jellegű baleset, amelyet veszélyes áruszállítmányozó cég, vagy autó szenvedett
volna el. A veszélyes üzemek ellenőrzését szintén végrehajtották a tavalyi évben. Itt sem
tártak fel olyan jellegű hiányosságot, ami problémát okozott volna. A hatósági tevékenység
végrehajtásánál, ha hiba és hiányosság merül fel, akkor első körben, ha van rá lehetőségük,
akkor írásbeli, illetve a szóbeli figyelmeztetéssel élnek. De vannak olyan esetek, amikor
jogszabály kötelezővé teszi a bírságolási eljárás megindítását. A tűzeseteknek a száma
ismételten minimális mértékben csökkent az előző évhez képest. Ez a preventív
gondolkodásnak köszönhető. A műszaki mentések száma sajnos a tavalyi években
növekedett, sok halálos baleset volt. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak az iskolákkal,
intézményekkel, és az illetékességi területükön működő önkormányzatokkal. Köszöni
Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a támogatását mind erkölcsileg, mind
pedig a különböző feladatok végrehajtásánál, ami megvalósult.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a kirendeltségnek, a katasztrófavédelemnek a 2014. évi
munkáját. A szekszárdiak akkor tudnak nyugodtan aludni, ha biztonságban érzik a
vagyonukat és az életüket, ebben komoly szerepe van a katasztrófavédelemnek. Egy
sajnálatos esemény, amely néhány héttel ezelőtt történt meg, mutatta azt, hogy mennyire
felkészültek a szekszárdi kirendeltség dolgozói, hiszen egy fiatalember nekik köszönhette az
életét, hogy sikerült újraéleszteni. Ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy nem csak a tűzoltás
terén, hanem minden olyan tevékenységben, ami ehhez kapcsolódik és kell, hogy
kompetenciákkal bírjon, felkészült tűzoltók vannak Szekszárdon, és ez minden itt élő számára
megnyugtató. Úgy ahogy a rendőrséggel, úgy a katasztrófavédelmi kirendeltséggel és a
megyei igazgatósággal is nagyon jó az önkormányzat kapcsolata, nagyon sok közös feladatuk
van. Köszöni azt, hogy kiemelt figyelmet fordít a katasztrófavédelem a fiatalok nevelésére és
tájékoztatására. A városnak is küldetése van, hiszen közösek az érdekeik, a jövőben is
támogatni fogják az igazgatóságnak, a kirendeltségnek a munkáját. Technikai felszereltség
területén az egyik legjobban felszerelt kirendeltségről beszélnek. Amikor átvette a
katasztrófavédelem a Szekszárdi Tűzoltóságot, jó eszközállományt adtak át. Erre a város,
mindig kiemelt figyelmet fordított. Kéri, hogy kirendeltség vezető úr tolmácsolja az állomány
felé a város közgyűlésének a köszönetét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 73/2015.(IV.29.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyűlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felelősségteljes
munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidő:
Felelős:
3.

2015. április 29.
Ács Rezső polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről, valamint javaslat vízkorlátozási terv felülvizsgálatára
(tervezet)
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Göttlinger István aljegyző: Az előterjesztésnek a rendeleti részre vonatkozó részét, mint
előterjesztő visszavonja és kéri, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen a közgyűlés
elfogadni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 74/2015.(IV.29.) határozata
a város vízkorlátozási tervének felülvizsgálatáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri a víziközmű-szolgáltató E.R.Ö.V. Zrt-t a város
vízkorlátozási tervének felülvizsgálatára és a Közgyűlés elé
terjesztésére.
Határidő:
Felelős:

4.

2015. május 30.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné vezérigazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet
elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a közterület-felügyelőktől,
hogy a Rákóczi utca, a Táncsics utca, Kossuth utca vonatkozásában fokozottabb legyen az
ellenőrzés, ahol nincs fizető parkoló 2 órás maximális várakozási időt lehet csak eltölteni
gépkocsival.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 13/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.

Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 75/2015.(IV.29.) határozata
bírósági ülnökök választásáról
9

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 215. §-ban biztosított jogkörében eljárva
A Szekszárdi Törvényszékre: 5 fő
1.
2.
3.
4.
5.

Lambert Eszter Terézia
Polyák Antalné
Madaras Gábor
Erneszt Melinda
Tóth Lászlóné

7100
7100
7100
7100
7100

Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd

Székely B. u. 31.
Zrínyi utca 5.
Cseri János utca 38.
Rákóczi utca 56.
Alisca utca 11. I/12.

A Szekszárdi Törvényszékre pedagógus ülnök 1 fő
1.

Horváth Mária

7100 Szekszárd

Bajcsy Zsilinszky utca 5.

A Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra: 8 fő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Herczig Gáborné
Pogány László
Auvalszkyné Vigh Edit
Patyi Károlyné
Török Mária
Jakab Jolán
Pintér Ágnes
Antusné Bari Julianna

7133
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7133

Fadd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Fadd

Templom u. 54.
Bálint köz 24.
Csokonai utca 7. VII/22.
Major utca 15.
Béri Balogh Ádám u. 12. II/6.
Cseri János u. 70/A.
Ibolya u. 9/6.
Öreg u. 12.

A Szekszárdi Járásbíróságra 12 fő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dobos József
Fülöp Tamásné
Gécziné Kovács Katalin
Ilyés Ibolya
Karácsonyi József
Kun István
Mészáros-Berkecz Zoltánné
Moizes Gyuláné
Sebestyén Istvánné
Siklósi Mónika
Simon Andrásné
Tédió Lászlóné

7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100

Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd

Béri Balogh Ádám u. 31. II/9.
Tanya u. 3.
Rákóczi u. 34.
Előhegyi u. 28.
Bethlen G. u. 12/A.
Csokonai utca 13. X/29.
Roboz Z. u. 68.
Székely B. u. 24.
Otthon u. 15.
Kölcsey ltp. 11. IV/2.
Szent-Györgyi Albert u. 16.
Csokonai u. 11. IV/13.

A Szekszárdi Járásbíróságra pedagógus ülnöknek 10 fő
1
2.
3.

Dr. Gébert Márta
Stróblné Kovács Klára
Dr. Pozsonyi Györgyné

7100 Szekszárd
7130 Tolna
7100 Szekszárd
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Bezerédj utca 32.I/3.
Rákóczi u. 43.
Bem utca 28.

4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Békésné Nagy Erzsébet
Ligeti Ferencné
Pálos Ildikó
Fray Ferencné
Szűcs Mónika
Baranyiné Tölgyesi Mária
Kiszlerné Talabos Magdolna

7100
7100
7100
7100
7100
7100
7100

Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd
Szekszárd

Remete utca 7.
Béri Balogh Ádám u. 26. I/3.
Mészáros Lázár u. 5. VI/2.
Berzsenyi u. 12.
Vincellér u. 2.
Barátság utca 24.
Csokonai u. 11. IX/28.

személyeket bírósági ülnöknek megválasztja.
A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt, hogy a döntést továbbítsa a
megválasztott ülnökök, valamint a fentiekben megnevezett
bíróságok részére.
A Közgyűlés ezúton fejezi köszönetét az elmúlt ciklusban
feladatukat teljesítő ülnökök részére.
Határidő:
Felelős:

6.

1. és 3. pont: 2015. április 29.
2. pont: 2015. április 30.
1. és 3. pont: Ács Rezső polgármester
2. pont: dr. Göttlinger István jegyzőt
helyettesítő aljegyző

Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és Pedagógiai Intézet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Köszönti Matókné Misóczki Mária pályázót. Kéri a bizottsági
vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Valamennyi véleményezésre jogosult szervezet
egyhangúlag támogatta igazgató asszony pályázatát. A Humán Bizottság is javasolja és
támogatja az igazgató asszony személyét és pályázatát.
Matókné Misóczki Mária pályázó: Köszöni a Humán Bizottságnak azt az odafigyelését,
amit tapasztalnak az intézményben. Személyesen nagy elismerésben részesült mindig a
várostól. Köszöni a közgyűlés és Humán Bizottság eddigi támogatását, bármikor bármire van
szüksége az intézménynek, pozitív hozzáállás volt tapasztalható a város részéről. Köszöni a
kollegái nevében is ezt a támogatást.
Ács Rezső polgármester: Köszöni az eddigi munkát, folyamatosan együtt dolgoznak és
igyekeznek, mint működtető is minél jobb feltételeket biztosítani minden iskolának.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Igazgató asszonynak egy igazi közösséget sikerült
kovácsolni az intézményben, nem csak nevelés-oktatás folyik, hanem igazgató asszony
gondot fordít arra is, hogy a nevelő-testület igazi közösségként végezze ezt a munkát. A
tantestület tehetséges, szorgalmas és rendkívül alkalmazkodó, jó kedélyű csapat.
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Ács Rezső polgármester: Köszöni igazgató asszony eddigi munkáját és a következő évekre
jó egészséget és sok sikert kíván.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 76/2015.(IV.29.) határozata
Intézményvezetői pályázat véleményezéséről (Szekszárdi
Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
mint a köznevelési intézmény működtetője – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4)
bekezdéseiben kapott jogával élve a határozat mellékletében
megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet vezetői megbízására benyújtott
pályázatról, illetve a pályázó megbízásáról.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy a
határozatot és mellékletét küldje meg a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Szekszárdi
Tankerülete
igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2015. április 29.,
a 2. pont tekintetében: 2015. május 1.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

7.

Javaslat egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(98. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslat kiegészítését.
Egyrészt javasolja a közgyűlésnek, hogy a bizottsági alapokat 10 millió Ft-tal emelje meg,
melyből 8 millió Ft a Humán Bizottság, 1 millió Ft a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 1
millió Ft a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretének a megemelését jelenti. Fontos a
civilszféra támogatása számukra, további anyagi eszközökkel próbálják őket támogatni abban
a pályázati rendszerben, amit a bizottságok működtetnek. Javasolja továbbá a közgyűlésnek,
hogy miután 5 olyan rászoruló van a várakozási listán, akik az otthoni segélyhívó szolgálatot
nem tudják igénybe venni, mert nincs számukra készülék, hogy első körben ennek az 5
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személynek vásárolja meg az önkormányzat a készüléket. Egy készülék 80.000 Ft-ba kerül.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2015. évi költségvetés következő módosítása során
építse be a rendelet tervezetbe ezen javaslatokat.
Ács Rezső polgármester átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármesternek.
Ács Rezső polgármester elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 77/2015.(IV.29.) határozata
egyházi
közösségi
programok
és
beruházások
megvalósításának támogatásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati
rendelete 1. mellékletében szereplő Hitéleti Alap terhére a 2015.
évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósítását
az alábbiak szerint támogatja:
Összeg
1.500.000 Ft
1.000.000 Ft

500.000 Ft
50.000 Ft

250.000 Ft

340.000 Ft

340.000 Ft

Egyház
Szekszárdi
Római
Katolikus Plébánia
Szekszárdi
Református
Egyházközség
Metodista Egyház
Római
Katolikus,
Református,
Evangélikus,
Metodista és Baptista
Egyház közösen
Római
Katolikus,
Református,
Evangélikus,
Metodista és Baptista
Egyház közösen
Szekszárdi
Római
Katolikus Plébánia

Cél/projekt
Csopak utcai közösségi ház felújítása

Szekszárdi
Református
Egyházközség

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti
táborok
és
programok
megvalósítására
13

Templom melletti közösségi
(„kántorház”) felújítása

épület

Templomtorony felújítása
Keresztény
hités
erkölcstannal
kapcsolatos tájékoztató füzet nyomtatási
költsége
Ifjúsági (ökumenikus) keresztény zenei
koncert szervezése és lebonyolítása
(tervezett időpont: 2015 szeptembere)
Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti
táborok
és
programok
megvalósítására

340.000 Ft

Szekszárdi
Evangélikus Egyház

340.000 Ft

Metodista Egyház

340.000 Ft

Baptista Egyház

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

2.)
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodások aláírására.
3.)
A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatási összegeket a 2015. évi költségvetés következő
módosítása során építse be a rendelet tervezetbe.
4.)
A közgyűlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a 2015. évi
költségvetés következő módosítása során
építse be a rendelet tervezetbe a bizottsági keretek 50 millió Ftról 60 millió Ft-ra (Humán Bizottság 8 millió Ft, Gazdasági és
Pénzügy Bizottság 1 millió Ft, Szociális és Egészségügyi
Bizottság 1 millió Ft) történő emelését, valamint 5 db
segélyhívó készülék beszerzésének költségét.
Határidő:
Felelős:

8.

2015. június 30.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Haag Éva alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági
vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 78/2015.(IV.29.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosításáról
14

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a
alapján a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát az 1. és 2.
számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt pedig azok
ellenjegyzésére.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához
történő
benyújtására
a
törzskönyvi
nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2015. április 29.
a 3. pont tekintetében: 2015. május 10.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
9.

A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása
(97es számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Göttlinger István aljegyző: Doktor úr tragikus halálát követően tájékoztatni szeretnék a
közgyűlést a kialakult helyzetről.
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: A GHADRI Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. működtetője, dr. Ghadri Nouran elhalálozott. Két részből áll az előterjesztés. Az egyik
része azt tartalmazza, hogy miután egyszemélyes kft. volt és a kft. működtetője Nouran
doktor elhunyt, ezért a vele fennálló feladat-ellátási szerződést az önkormányzatnak meg kell
szüntetnie, mivel ezen tevékenység csak személyesen végezhető. A második része az
előterjesztésnek azt tartalmazza, hogy az önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a
körzetben ellátásra kerüljenek a jelentkező betegek. Ezt jelen pillanatban úgy tudják
megoldani, hogy az Egészségügyi Gondnokság átveszi működtetésre ezt a körzetet és három
helyettes orvossal, Dr. Péchy Júliával, Dr. Bálintné dr. Benkó Claudiával és Dr. Keller Péter
fogorvosokkal a Szent István téren lévő rendelőben napi 1-1 órában fogja megoldani a
helyettesítést. Ez csak átmeneti állapot, mivel kirendelésre került egy hagyatéki ügygondnok,
aki rendelkezni fog a helyettesítésről, aki továbbra is majd ennek a kft-nek az alkalmazásában
fog állni. De addig is, hogy az OEP finanszírozást igénybe tudják venni, ezt a működtetést
meg kell oldani. Kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 79/2015.(IV.29.) határozata
a 4. sz. vegyes fogászati körzet feladatellátása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése jóváhagyja a 4. sz. vegyes fogászati körzet
alapellátása tárgyában a GHADRI Fogászati, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-vel létrejött feladat-ellátási szerződés
megszüntetésére vonatkozó szerződést.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására, az Aljegyzőt a szerződés ellenjegyzésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
3.
A közgyűlés jóváhagyja, hogy 2015. május 01. napjától
helyettesenként napi 1 óra mindösszesen heti 15 óra
időtartamban, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében, helyettesként Dr. Péchy Júlia, Dr. Bálintné dr. Benkó
Claudia és dr. Keller Péter fogszakorvosok együttesen lássák el
a 4. sz. vegyes fogászati körzet alapellátási feladatait a Szent
István téri rendelőben. A közgyűlés felhatalmazza az
Egészségügyi Gondnokságot a szükséges eljárási cselekmények
foganatosítására.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző
Dölles Lászlóné egészségügyi
gondnokságvezető

Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
10.

Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2014. évi
előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyását.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Május 31. után hogyan alakul a közfoglalkoztatás?
dr. Göttlinger István aljegyző: Várhatóan folytatódik a program, a kereteit még nem
ismerik, hivatalos értesítést még nem kaptak.
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Zaják Rita képviselő: Miből finanszírozzák a programot a március 31. óta eltelt időszakban?
Mi alapján foglalkoztatnak és ez hány főt érint?
dr. Göttlinger István aljegyző: 60 főt foglalkoztatnak, rendelkezésre áll a fedezet.
További kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Szabó Balázs képviselő: Szeretné megragadni az alkalmamat, hogy elmondja a JOBBIK és a
saját álláspontját. Ez a közmunka program megbukott országos szinten is. Ennek sok értelmét
nem látják. Gyakorlatilag a Baranya megyei Gyöngyfán 36 fő tisztított fél éven át egy 300
méter hosszú árkot. Ez elég elképesztő. Ezen kívül minden évben a kormány 270 milliárd Ftot költ közmunka program címén. Ez a GDP-nek közel 1%-át teszi ki. Ezzel ellentétben
viszont munkavégzés nem igen zajlik. 2014 áprilisában a választási hónapban 211.000 ember
dolgozott közmunkásként. Majd a választást követően ez a szám 99.000 főre csökkent. Lenne
javaslatuk a közmunka programmal kapcsolatban, mert az ötlet jónak mondható, csak a
kivitelezésbe csúszott némi hiba. Javaslatuk faluhelyeken falugazdász létrehozása lenne,
illetve a városokban a megfelelő felügyelet létrehozása. Igazgatóság vezető úrral egyeztetett,
aki elmondta, hogy 2 felügyelő van és van olyan helyzet, amikor 100 közmunkásra jut ez a 2
fő felügyelő. Ez elég kevés.
Rácz Zoltán képviselő: Az éves munkaterv kapcsán javasolták, hogy a szociális
szövetkezetek vonatkozásában kellene valamilyen egyeztetéseket folytatni. Illetve végig
kellene gondolni, hogy a közmunka program helyett, annak a kiváltására, értékteremtő
munkát végezzenek az emberek. Ez nem történt meg, most már május van és a közgyűlés nem
tűzte ezt a témát napirendjére. Erről érdemes lenne egy vitát folytatni, vagy egy beszélgetést
folytatni, mert valóban a közmunka program a jelen formájában nem éppen hatékony.
Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Haag Éva alpolgármester: Ha képviselő úrnak ezzel kapcsolatban van konkrét
előterjesztése, akkor azt a közgyűlés megtárgyalja.
Kővári László képviselő: Igaz, hogy 2 fő felügyeli őket, ez rendkívül kevés, különösen
annak tükrében, hogy különböző munkaképességű emberek vannak ebben a csoportban. A
pozitív oldalát kell elsődlegesen tekinteni, ez pedig nem más, minthogy a polgármester is
többször beszélt róla, hogy közülük már többen újra a munka világába visszakerültek. Illetve
szakemberek kerültek kiválasztásra és állandó alkalmazottként a városban dolgoznak. Ez
nagyon fontos dolog. A létszámot illetően az elvégzendő munkához mérten még mindig
kevesen vannak.
Kerekes László képviselő: Szekszárd város vonatkozásában egy nagyon jó
kezdeményezésnek tartja a programot. Nagyon sok rászorulttal beszélgetett és mindegyik
azon a véleményen volt, hogy a semminél ez még mindig több. Látszik a munkájuknak
eredménye. Mint minden kezdeményezésben, itt is lehet jobbítani magát a rendszert, ez a jövő
kérdése, de valójában úgy gondolja, hogy erre a programra szükség van és támogatja a
jövőben is.
Zaják Rita képviselő: Egyetért az eddig elhangzottakkal, a közmunkaprogram így nem jó.
Nyilván a kormány eltökélt ennek folytatásában, ezért nem érti, hogy miért nem látszik még,
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vagy miért csak most látszik az, hogy akkor ez hogyan működik tovább, mekkora létszámmal
és milyen összegekért. Kéri, hogy a szervezést mindenféleképpen tegyék jobbá. Többször
látják, hogy 5-10 fő vonul együtt, másféle szervezés lenne szükséges.
Märcz László igazgatóság vezető: A munkaügyi központ határozza meg a pénzügyi keretet
és ezt vetítik le létszámra. A most jelenlevő 60 fő április végéig lesz foglalkoztatva. Az
előterjesztésben szerepel, hogy a tavalyi évben 10 ilyen pályázatot adtak be.
dr. Haag Éva alpolgármester: Nyilvánvalóan helyi szinten is levonják mindig a
következtetéseket. Van pozitív és negatív tapasztalat is. Kormányzati szinten is ezt teszik és a
mostani előkészítés során figyelembe veszik nyilván a jelzéseket. Remélik, hogy hasznosabb
lesz ez a program és egyre több embert tudnak bevonni úgy a munka világába, hogy tartósan
ott is marad.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 80/2015.(IV.29.) határozata
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai
2014. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
utólagos jóváhagyását adja az előterjesztés 1. sz. táblázatában
részletezett pályázatok benyújtásához a közfoglalkoztatás (530
fő) 2014-2015. évi támogatására, továbbá nyilatkozik, hogy a
13.083.193,- Ft mértékű saját forrás összegét a költségvetési
rendelet személyi juttatások kerete terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. április 29.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő.
11.

Javaslat a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány által
szervezett 41. Gemenci Nagydíj szervezési költségeinek támogatására
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Kerekes László képviselő: Örömmel veszi tudomásul, hogy a Humán Bizottság kerete 8
millió Ft-tal emelkedik. Kéri, hogy a bizottság a támogatást még 300.000 Ft-tal egészítse ki a
bizottsági keret terhére.
Ács Rezső polgármester megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester átveszi az ülés vezetését.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 81/2015.(IV.29.) határozata
a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges Kerékpárosokért
Alapítvány által szervezett 41. Gemenci Nagydíj szervezési
költségeinek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Humán Bizottság 2015. évi Sportkeret Sportrendezvények
keretéből 1.300.000 Ft-ot átcsoportosít a Gemenci Nagydíjért és
Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány által szervezett 41.
Gemenci Nagydíj szervezési költségeire.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatási összeget,
készítse el a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
támogatás összegének átutalásáról.

12.

Határidő:

1. pont tekintetében: 2015. április 29.
2. pont tekintetében: 2015. május 15.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2015. I. negyedév)
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 82/2015.(IV.29.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2015. január 1. – 2015.
március 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
13.

2015. április 29.
Ács Rezső polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 83/2015.(IV.29.) határozata
a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló
elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 7-8/2015.(II.5.), 11/2015.(II.5.), 13/2015.(II.5.),
29/2015. (II.26.), 36/2015.(II.26.), 49/2015. (III.26.), 5162/2015.(III.26.),
65-66/2015.
(III.26.)
határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a „Járásszékhely települési
önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai
támogatására” című kiírásra pályázat benyújtását a Magyar
Államkincstárhoz, amely a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
szakmai programját képezi. A Közgyűlés kötelezettséget vállal
arra, hogy a projekt finanszírozásához 3.327.400 Ft-ot elkülönít
a költségvetésében.
Határidő:
Felelős:
14.

2015. április 29.
Ács Rezső polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közbeszerzési terv módosítását.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 84/2015.(IV.29.) határozata
a 2015. évi Közbeszerzési Terv 2. számú módosításának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását
jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2015. április 29.
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

dr. Göttlinger István aljegyző: A jegyzőt helyettesítő aljegyzőként megköszöni a
közgyűlésnek a közös munkát és a továbbiakban amennyiben jegyző asszony erre igényt tart,
akkor szívesen áll a közgyűlés tagjainak rendelkezésére. További jó munkát kíván a Tisztelt
Közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: Köszöni aljegyző úrnak az elmúlt évek munkáját, a jövőben is
számítanak szakmai tudására, tapasztalatára. Biztos benne, hogy egy olyan munkamegosztás
fog kialakulni, amelyben aljegyző úrnak kiemelt szerep fog jutni.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 30 perckor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.
Ács Rezső

Dr. Göttlinger István

polgármester

jegyzőt helyettesítő aljegyző
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