Szám: IV/B/95-4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. április 27-én
(csütörtökön) 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, dr. Máté István képviselő.
Hiányzik:

Kerekes László képviselő.

Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Varga András osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Herr Teréz főépítész,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Ferenc Vilmos Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,

Ülésen megjelent állampolgár:
Maller Béla, az Összefogás Szekszárdért Egyesület elnöke

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
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dr. Mezei László képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. a városban végrehajtott aszfaltozás témában;
2. a galambproblémával kapcsolatban;
3. a kutyamenhellyel kapcsolatos tájékoztatásról.
Rácz Zoltán képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. a Kölyökmenza Kft-vel kapcsolatban;
2. a Paks-Szekszárd távvezeték témájában;
3. a felsővárosi sétával kapcsolatban.
Zaják Rita képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. az önkormányzati ingatlanokon történő fejlesztésekkel kapcsolatban;
2. a Tudásközpont helyzetének kérdéséről;
3. a SZÜV épületével kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd város sportjáról szóló 9/2014. (IV.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014. (II.
4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának
módosítására
(113. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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5. Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club
támogatására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6. Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskoláját érintő
intézményi átszervezés véleményezése
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági
Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
10. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázaton való részvételre
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat civil szervezetek támogatására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
14. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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15. Kérdések, interpellációk
önálló képviselői előterjesztés - javaslat:
16. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselő
zárt ülés napirendje
17. Javaslat az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosítására
(117. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a megyei díjak adományozására
(98. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(97. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat a 2017. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
21. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium
és Általános Iskola, Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)
(101. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné kérni a határozati javaslat első pontjának kiegészítését azzal,
hogy az Önkormányzat és a Kölyökmenza Kft. között kötendő szerződés 4.2.5. pontja is
módosításra kerül a határozati javaslat mellékletét képező szövegezéssel. Elmondja, hogy az
előterjesztésben is megírták, hogy a szociális ágazatban az önkormányzat nem kívánja emelni
a térítési díjat, egyrészt az ellátottak teherbíró képességének vége, másrészt az ágazati
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jogszabályban meghatározott intézményi térítési díj kiszámolása miatt, melyet a hivatal el is
végzett. Ezt a szerződés javasolt módosításával lehet véghez vinni, mely szövegszerűen így
hangzik:
„ 4.2.5. Az Önkormányzat hozzáférést biztosít a Vállalkozónak a RITEK Zrt. ETELKA
programjához, és a programban szereplő adatok alapján a Vállalkozó kiállítja a számlát a
tárgyhónapra vonatkozóan a megállapított vállalkozási díj (nyersanyagköltség+rezsi) összegét
tekintve két részletben – a tárgyhónap 15. napjáig, illetve utolsó napjáig és az Önkormányzat
a számla elismerését követően utalja át a Vállalkozónak az összeget. A Vállalkozónak az
önkormányzat és a társulások által fenntartott intézmények estén az önkormányzat és a
társulások által fenntartott intézmények estén intézményenként az intézmény nevére kell
kiállítani a számlát, a KLIK által fenntartott intézmények esetén a számla az önkormányzat
nevére szóló és szintén intézményenkénti a számla kiállítási kötelezettség. A Vállalkozó az
intézményenként kiállított számlát megküldi az intézményi gazdasági ügyintéző részére –
akinek személyéről az Önkormányzat a Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon
belül írásban tájékoztatja Vállalkozót -, aki ellenőrzi a számlákat, kiállítja a
teljesítésigazolásokat, és ezen dokumentumokat továbbítja az Önkormányzat részére
teljesítés céljából. ”
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést ebben a
formában tárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
módosításokkal együtt a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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: Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2017. évi minimálbér és a garantált
bérminimum emelésének hatásait bemutatva, javasolja a Kölyökmenza Kft. a 6 %-os térítési
díj emelést. Kérdése, hogy miért kell a Kormány döntéseit áthárítani a fogyasztókra?
Ács Rezső polgármester: Hosszú tárgyalások folytak a munkavállalói és a kormány oldal között
a minimálbér-emelés kapcsán. Az ellenzék részéről folyamatos kritikák jönnek arról, hogy az
alacsony munkabérek miatt elvándorolnak a fiatalok külföldre. Többek között erre a
problémára próbál meg választ adni a Kormány és az egyre nagyobb munkaerő-hiány miatt is
fontos ez a lépés. A Kölyökmenza Kft-nél is szekszárdi munkavállalók dolgoznak, számukra is
biztosítani kell a jó feltételeket. Véleménye szerint jól döntött a Kormány, az önkormányzat is
küzd azért, hogy a fiatalokat itt tartsák, a szekszárdi munkavállalóknak munkalehetőséget
teremtsenek.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-nek tizenöt millió forintos nyeresége
volt az utolsó évben. Miután a mai városvezetés nehezen átpasszolta a Kölyökmenzának a Kft.
nyolcvan százalékát, amely ötmillió forintos bérleti díjat fizet. A rezsiköltségek
összekeverésével még tízmillió forint támogatást kapott a cég. Most tizenötmillió forintos
rezsiemelés várható, amit szintén a város fizet. Ha ezt öt év vonatkozásában nézzük, a város
elesik 75 millió forintos nyereségtől. A számok nem száz százalékosak, de a nagyságrendje,
tendenciája látszik a számok alapján. A Kft. már harmincöt millió forintot kap, ez öt évre
számolva százhetvenöt millió forint, ha ebből levonjuk a bérleti díjat és azt, hogy az első évben
még nem az övé lett a nyereség, akkor is száznegyven millió forintot fog kapni pluszba a
várostól. Gyakorlatilag ha maradt volna minden a Diákétkeztetésnél, akkor öt év alatt a
városnak ez kettőszáztizenöt millió forinttal került volna kevesebbe. Felháborítónak tartja, ami
történik, nincsenek arról meggyőződve, hogy a diákok érdekei fontosak lennének.
dr. Mezei László képviselő: A tevékenység múltja is ellentmondásos és káros. Nagyfokú
hanyagság, hűtlen kezelés, csalás gyanúját kelti. Van egy alaphiánnyal küszködő cég, amit
háromszáz millióért konszolidált az önkormányzat költségvetési pénzből. A tevékenység
nyereségessé válik, negyven millió forint amortizációs költséget is elszámol. A nyereséges
cégre kimondja a közgyűlés, hogy egy pécsi ügyvédi iroda fogja megállapítani, hogy kell ilyet
üzemeltetni. Utána odaadja az önkormányzat a nem Bánki Erikhez köthető cégnek és rögtön
elkezdik emelni a térítési díjat. Ha valami működik, miért kell odaadni egy profitorientált
cégnek, majd a közgyűlésnek ismét hozzányúlni és támogatni a céget?
Zaják Rita képviselő: A Kölyökmenza és az önkormányzat által közösen vásárolt bútorok
minősége gyenge, amit az iskolai ebédlőkbe vásároltak. Lehangoló látvány például a Garay
Általános Iskola ebédlője, ahol a fal nincs lefestve, az új bútorok pedig be vannak rakva. Az étel
minősége továbbra is gyenge. Két napja beteg volt a fia, ezért hazavitték az ebédet, melyet
szívesen felajánlott volna bárkinek, nem volt gusztusuk megenni. Az, hogy indokolatlan volt a
szolgáltatás átadása, vitathatatlan. Többe kerül a cég az önkormányzatnak, mint a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. került, a rezsiköltség kilencven százaléka helyett jelenleg száz százalékát
téríti meg a város. Jogilag lehet, hogy rendben van a dolog, de erkölcsileg nagyon is vitatható.
A lakosok többségének a teherbíró képessége véges.
Ács Rezső polgármester: Gondolta, hogy politikai síkra terelődik a téma. Némi ellentmondást
fedez fel az ellenzék szavaiban. A közgyűlés tavaly nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le és
száztíz millió forintos bérleti díjat kapott, amit előtte soha nem kapott a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-től. Ebből a bérleti díjból tudták rendezni a szállítói tartozások nagy részét,
melyek közül néhány felszámolással fenyegette a céget. A tavalyi évben a Diákétkeztetési Kft.
is megemelte a rezsit és esetükben is meg fog jelenni a garantált bérminimum a térítési
díjakban. Ez minden, ilyen tevékenységgel foglalkozó vállalkozásra hatással lesz. Amikor
Szekszárdon tartózkodik, menzai ételt fogyaszt és tapasztalata szerint jelentős javulások
történtek ezen a területen. Érdekességképpen mondja el, hogy a tavalyi évben egy szokatlan
küllemű, de nagyon finom étellel nyertek menzai versenyt. Az ebédlőkbe vett bútorok
minősége véleménye szerint jó és a gyerekek örültek nekik. Azzal egyetért, hogy az étkezők
felújítását folytatniuk kell, a konyhák felújítása egyébként megtörtént már. A Dienes Iskolában
az étkezőt felújították. A Garay Iskolában a téli szünetet követő első iskolai napon új
ebédlőbútor fogadta a gyerekeket. A város költségvetésében keresnek forrást a további
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felújításokra, de csak addig tudnak nyújtózni, ameddig a takaró ér. Ők elfogadják, hogy az
ellenzéki képviselők nem akarják, hogy a gyerekek jobb bútorokon fogyasszák az ebédet, a
szekszárdi munkavállalók ne kapjanak magasabb bért, ez mindenkinek a lelkiismereti döntése.
Zaják Rita képviselő egyperces felszólalása: Kéri a polgármestert, hogy ne forgassa ki a
szavait. Azt kérdezte, hogy miért kell a kormány döntését a fogyasztókra hárítani. Persze, hogy
egyetért a béremeléssel. Ő nem ebédlő felújításról beszélt, hanem tisztasági festésről, ami
régóta nem volt az iskolák túlnyomó többségében. Például a folyosókon is bűz van.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Alpolgármester Asszony ebben az épületben tartja a fogadóóráját és
nem érzi az állítólagos bűzt. Ne felejtsék el, milyen volt a folyosó, ami a két épületrészt
összeköti. Kicserélték a teljes nyílászáró rendszert. Ma már nem kell felvenni kabátot ahhoz,
hogy átmenjenek egyik épületből a másikba. A tornatermet is elkezdték felújítani.
Megszűntették a beázást is az épületben. A Garay Általános Iskola ugyanolyan fontos a
városnak, mint a többi szekszárdi általános iskola. Egyszerre mindent azonban nem tudnak
megcsinálni. Ha azt mondja Képviselő Asszony, hogy ők a szekszárdi gyerekekért nem tesznek
meg mindent, a bölcsődétől az iskoláig, azt vissza kell utasítania. Ő is tudja, hogy a vizesblokkok
felújításra szorulnak az iskolákban. A költségvetésük határáig mennek, hogy jobb
körülményeket tudjanak teremteni a gyerekeknek. Persze, mindig lehet találni gyenge
pontokat, de akkor kéri a képviselőket, hogy a költségvetés megszavazásakor jelöljék meg a
felújítás forrását és szavazzák meg. Érdemleges javaslat a részükről még nem érkezett a
költségvetés tárgyalásánál.
Rácz Zoltán képviselő egyperces felszólalása: Érti, hogy a polgármester nem szeret vitatkozni
a szállítókkal. Mezei képviselőtársával a következő négy évre bevállalják 215 millió forintért a
vitát.
Ács Rezső polgármester: Gúnyos megjegyzés volt ez a képviselő részéről. Nem tudja, hogy a
saját cégénél annak idején lerendezte-e a szállítóit, amikor felszámolással megszűnt a cég.
Rácz Zoltán képviselő nem kapott szót, bekiabálásában tiltakozást fogalmazott meg a
polgármesteri megjegyzésre.
dr. Mezei László képviselő egyperces felszólalása: A polgármester a mellébeszélés bajnoka.
Ő képviselőtársával 2015-ben 17 pontos költségvetési tervet nyújtott be. Nem adnak ki
anyagokat, amit jogilag pedig szükséges lenne, nehogy információhoz jussanak. Most a Tarr
Kft-vel kapcsolatban játszák ezt el, a kért iratba nem tud betekinteni. Annak idején a 17 pontos
tervükkel kapcsolatban le sem ültek velük. Vannak terveik, a 3100 elvándorló kezelése, a
munkanélküliség, a közbiztonság kezelése stb.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony jelezte, hogy határidőn belül elküldte a képviselőnek
azokat a szerződéseket, melyeket kért. A Jegyző Asszony által kért határozati javaslat
módosítását teszi fel szavazásra a Közgyűlésnek.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 nem szavazat
ellenében elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
90/2017. (IV.27.) határozata
a Kölyökmenza Kft. és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejött, közétkeztetésre vonatkozó
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Kölyökmenza Kft. között 2016. február 26. napján kötött
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 4.2.5. és 4.2.9. pontjának
módosítását a határozat mellékletét képező szövegezéssel;
2.
felhívja a jegyzőt a Szerződés felülvizsgálatára az új,
közbeszerzésekről
szóló
2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek való megfelelőség szempontjából;
3.
felhívja a polgármestert a módosított szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd város sportjáról szóló 9/2014. (IV.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került a rendelet-tervezethez kapcsolódó,
Jegyző Asszony módosító indítványa, melyet ismertet a közgyűlésnek.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja a képviselőknek, hogy a Humán Bizottság
ülésén jelezték, a Rendelet csak a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. részére
átadott ingatlanokat tartalmazza. A Rendelet 7.§ (2) bekezdésébe ezért bekerülnek ezek az
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ingatlanok. A rendelet továbbá a 10/A §-szal egészül ki, mely a tavalyi évben alapított,
sporthoz kötődő kitüntetések felsorolását tartalmazza. Végül a nevelési-oktatási szövegrész
helyébe a hatályos jogszabály szerinti szöveg lép.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a módosított előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a módosított előterjesztést
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
17/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete Szekszárd város
sportjáról szóló 9/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybe vételéről szóló 1/2014.
(II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
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közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának
módosítására
(113. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető jelezte, hogy egy pontosítást
szükséges az alapító okirat szövegében megtenni.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Az okirat 1. pontjában feltüntetett, XIII. számú háziorvosi
körzet telephelye a Hirling Á. utca helyett a Vörösmarty utca 5.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés pontosítását elfogadja.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
91/2017. (IV.27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi
Gondnoksága alapító okirata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2. felhívja a polgármestert a módosító okirat és az alapító okirat
aláírására;
Határidő: 2017. május 3.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő: 2017. május 5.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

5. Javaslat a Kosárlabda Sport Club Szekszárd és a Szekszárd Asztalitenisz Club
támogatására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő: A Kosárlabda Sport Club vonatkozásában szeretné jelezni, hogy
érintettség okán nem vesz részt a szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Szabó Balázs nem vett részt a szavazásban)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
92/2017. (IV.27.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 20.100.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt működésének
biztosítására;
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Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú 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
93/2017. (IV.27.) határozata
a Szekszárd Asztalitenisz Club támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Asztalitenisz Club részére 8.500.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt működésének
biztosítására;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Ács Rezső polgármester

6. Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Fontosnak tartja a szekszárdi egészségügyi helyzet javítását és
lehetőség szerint támogatás nyújtását. Tíz és félmillió forint támogatást szeretnének nyújtani
a kórház gyermekosztálya épületének a felújításához. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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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
94/2017. (IV.27.) határozata
a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére 10.500.000,forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a gyermekosztály
elhelyezéséül
szolgáló
épület
felújítására,
illetve
karbantartására;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Ács Rezső polgármester

7. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskoláját érintő
intézményi átszervezés véleményezése
(100. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolta, véleményezési jogukkal élve támogatják a szakképző iskola azon kérdését, hogy a
felvehető létszám 300 főre történő maximalizálását kérték.
Ács Rezső polgármester: Reméli, hogy ez már a szakképzési rendszer átalakításának jele.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
95/2017. (IV.27.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző
Iskoláját érintő intézményi átszervezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint ingatlan
tulajdonos önkormányzat –
1.
támogatja a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj
István Szakképző Iskolája felnőttoktatásra felvehető maximális
tanulólétszámának 300 főre történő módosítását;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a
Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
dr. Molnár Kata jegyző

8. Javaslat parkolók kialakítására az Arany János utcai tömbbelsőben
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
már többször foglalkozott az üggyel, mert a terület a városközpontban van, de nem tartozik a
parkolási rendelet hatálya alá. Az autók mindezidáig térítésmentesen álltak ott. Ahhoz, hogy
fizetős parkolóként tudjon üzemelni a terület a jövőben, meg kell teremteni a műszaki
feltételeket, a beruházást a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. végezné el. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: 37 parkolóhely kialakításáról szól az előterjesztés.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi Bálint Zoltán ügyvezető igazgatót, hogy a 37 parkolóhely
kialakítása mennyibe kerül.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben szerepel, tizenhárom és félmillió forint.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Szabó Balázs
elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Az ügyvezető igazgató és munkatársai úgy oldják meg a
kivitelezést, hogy az eredeti beruházási költség feléért dolgozik a kivitelező, nem lesznek
vegyes tulajdonok, az önkormányzat kihasználja a lehetőségeit.
További 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
96/2017. (IV.27.) határozata
az Arany J. utcai tömbbelsőben parkolók kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy az önkormányzati tulajdonban található
Szekszárd, belterület 1919/1, 1913/2 és 1908/1 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben az Arany J. u.-Szent István térSzéchenyi u. által határolt területen közforgalmú
személygépkocsi várakozóhelyek és feltáró út kerüljön
kialakításra, a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya
által kiadott, KH-T/KF/ÚT/NS/A/414-24/2016. számú, jogerős
építési engedélye alapján;
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy –
egyeztetve a Polgármesteri Hivatallal a műszaki tartalmat - a
várakozóhelyek kivitelezési munkáinak lebonyolítását végezze
el;
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
3.
felhívja a polgármestert a szükséges tulajdonosi
nyilatkozatok, hozzájárulások aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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9. Együttműködési kötelezettség vállalás a „Tanoda program a Polip Ifjúsági
Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974 program megvalósítására
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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
97/2017. (IV.27.) határozata
együttműködési kötelezettség vállalásáról a „Tanoda program
a Polip Ifjúsági Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-001974
program megvalósítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a „Tanoda program a Polip Ifjúsági
Egyesületnél” című EFOP-3.3.1-15-2015-00194 pályázat
megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötéséhez a Polip Ifjúsági Egyesülettel;
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester
2.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására;

az

együttműködési

Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polip Ifjúsági Egyesületet, hogy a Közgyűlés
Humán Bizottsága részére éves beszámolójában nyújtson
tájékoztatást a pályázatban megjelölt célok megvalósításáról.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
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10. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Két dolgot szeretne kiemelni az elmúlt hetek eseményeiből. Az egyik
az, hogy Kerekes László képviselő Jegyző Asszonynak írt egy levelet, melyben tájékoztatja,
hogy 2017. április 26-tól kezdődően mint önálló képviselő folytatja képviselői munkáját. Az
Összefogás Szekszárdért Egyesület elnöke, Maller Béla szintén levelet írt és megkérte, hogy a
levél tartalmát ismertesse a Közgyűléssel. Utána szeretne szót kérni, melynek megadásáról a
közgyűlés szavaz. Felolvassa a levelet: „Tisztelt Polgármester Úr! Kerekes László, Szekszárd
MJV képviselője 2017 februárjában a hozzám, az egyesület elnökéhez intézett levelében
közölte, hogy kilép az egyesületből, továbbiakban független képviselőként kíván dolgozni. Az
Összefogás Szekszárdért Egyesület 2017. március 21-i közgyűlésén megtárgyalta a fenti
levélben foglaltakat és az alábbi határozatot hozta: a Közgyűlés tudomásul veszi Kerekes
Lászlónak az Egyesületből való kilépésére vonatkozó döntését, egyben felszólítja, tegyen
eleget a 2014. október 18-án tett nyilatkozatában foglaltaknak, mondjon le mandátumáról.
Tisztelt Polgármester Úr! Az ÖSZE közgyűlésének felhatalmazása alapján kérem, hogy a fenti
határozatot a következő közgyűlésen ismertetni szíveskedjen. A fentieken túl tájékoztatom,
hogy az ÖSZE 2017 május második felében városunk helyzetének a tizennyolc éve fennálló
tervezett fontosabb feladatok megismerése céljából lakossági fórumot szervez.” Azt gondolja,
hogy egy képviselőnek példát kell mutatni a szavahihetőségből is. Ha megállapodik valakivel,
valamiben, a megállapodást tartania kell, akár szóban, akár írásban született. Amelyik
képviselő ezt nem tartja be, méltatlanná vált a mandátumra. Azt kéri a közgyűléstől, hogy
biztosítsák Maller Bélának, hogy kettő percben ismertethesse az egyesület álláspontját az
ügyben, mint az egyesület elnöke.
A polgármester szavazásra teszi fel Maller Béla, az ÖSZE egyesületi elnök hozzászólásának
engedélyezését, melyet a Közgyűlés- 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag megszavazott.
Maller Béla: Köszöni a szót. A Polgármester Úr ismertette azt a határozatot, amit az
Összefogás Szekszárdért Egyesület közgyűlése elfogadott. Úgy összegezné a történteket, hogy
az egyesület a továbbiakban nem tart igényt Kerekes László képviseletére, mert emberileg,
erkölcsileg alkalmatlan a képviseletre. A saját felelőssége- mint akkori egyesületi elnökéabban nyilvánul meg, hogy amikor javasolta és támogatta Kerekes Lászlót abban, hogy
képviselje az egyesületet a város közgyűlésében, akkor nem volt elég körültekintő. Komoly
jelzések voltak pedig, és azt kellett volna mondania, hogy nem adnak mandátumot addig
Kerekes Lászlónak, amíg nem bizonyítja, hogy a közszolgáltatók felé nem áll fenn tartozása. Ha
ezt akkor megteszi, mindenki mentesült volna a kellemetlenségektől. Szégyellik magukat.
Ács Rezső polgármester: Köszöni, még egy kiegészítést szeretne tenni az írásos anyaghoz. Az
előző héten zajlott a városban a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülése, melyen a
huszonháromból egy település kivételével mindenki képviseltette magát. A visszajelzések
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alapján Szekszárd ismét jó házigazdája volt a rendezvénynek, ami tovább viszi a város jó
hírnevét.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Azt gondolja, hogy ne tűnjenek tehetetlennek ebben az ügyben,
véleménye szerint teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt a munkát végezze, csak egy dolgot
kiragadva, a közgyűlésben végzett munkáját nullára tudja értékelni. Nem készül fel,
tájékozatlan, egyszerű hozzászólásai nem képviselhetnek egy közösséget. Ő rendelkezésre állt
a programok készítésében, amikor megkereste Kerekes László, nem lett belőlük semmi.
Javasolja, hogy zárják le a kérdést.
Ács Rezső polgármester: Ebben a kérdésben a közgyűlésnek nincs kompetenciája, listás
képviselő esetében is egyéni döntés, hogy lemond-e mandátumáról vagy nem. Annyit tudtak
tenni, hogy elmondták, ami a témában tudható. Érdekes kérdés ezek után az, hogy a képviselő
kit képvisel a közgyűlésben magán kívül.
Szabó Balázs képviselő: Annyit jegyez csak meg, hogy milyen bátor cselekedet Kerekes
képviselőtársától, hogy egy ilyen helyzetben, nem meri vállalni magát azokkal szemben,
akiknek köszönheti, hogy bejutott listán a közgyűlésbe. Érdekes a választási törvény, hogy
egyéni képviselőként ilyenkor folytathatja a képviselői munkát.
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 – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
98/2017. (IV.27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 316/2016. (XII.15.) és a 323-325/2016.
(XII.15.) számú, a 8/2017. (II.2.), a 32/2017. (II.28.), a 42/2017.
(II.28.) számú, a 45-46/3127. (II.28.), a 49/2017. (II.28.), az 5254/2017. (III.7.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót;
2.
a 77/2017. (III.29.) számú közgyűlési határozatában a
Szekszárdi Evangélikus Egyház részére nyújtott 200.000,-Ft
támogatás felhasználási cél megjelölését a Parókiához tartozó
terasz felújítására változtatja.
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Határidő: 2017.04.27.
Felelős: Ács Rezső polgármester

11. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című
pályázaton való részvételre
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. Gombás Viktória elhagyja az
üléstermet, jelen van tizenhárom képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben a pályázati leírás b) pontja óvodai fejlesztést is
tartalmazott, de a határozati javaslatban csak az útfejlesztést jelölték meg, mi ennek az oka?
Ács Rezső polgármester: A pályázati feltételként egy pontot lehet kiválasztani és arra pályázni,
kombinálni nem lehet a fejlesztési célokat.
További 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
99/2017. (IV.27.) határozata
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat c) alcél alapján
Szekszárd belterületi útjainak és járdáinak felújítását célzó
pályázat benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester
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2.
hozzájárul az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat Szekszárd belterületi
útjainak és járdáinak felújítását célzó pályázat benyújtásához
szükséges önerő biztosításához, melynek mértéke 75.860.859.Ft, melyet a 2017. évi költségvetés „Közutak, hidak, alagutak
beruházásai” sora terhére biztosít;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

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

12.

2017. május 2.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné pontosítani az előterjesztés mellékletében szereplő feladatellátási szerződés II. pont 4. alpontját, amiben egy helyettesítő orvost neveztek meg a
körzetben. Időközben a másik helyettesítő orvost is megnevezték, dr. Klézli Júlia személyében,
akit szintén szerepeltetnek a szerződésben.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A 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
100/2017. (IV.27.) határozata
a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
PATROL-MED Szolgáltató Kft. között létrejövő feladat-ellátási
szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
13. Javaslat civil szervezetek támogatására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság két alapítványi támogatásról
döntött, melyekhez szükség van közgyűlési jóváhagyásra, erről szól az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gombás Viktória megérkezik az ülésterembe, jelen van
14 fő, 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
101/2017. (IV.27.) határozata
civil szervezetek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Tartalék
Kerete terhére 200.000,-, Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok
támogatására:
Sorszám
1.

Alapítvány neve
Garay János Gimnázium Centenáriuma
Alapítvány
Garay Napok rendezvénysorozat
támogatása („Az Én Pannóniám” Vers és
Prózamondó Verseny, Kőrösi Csoma Sándor
földrajzverseny, Kárpát-medencei diáktalálkozó
utólagos támogatás

2017. évi Tartalékkeret
100.000 Ft
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2.

Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
VII. Regionális Gitárverseny megrendezésének
támogatása (díjak, különdíjak, résztvevők és kísérő
felkészítő tanárok megvendégelése)
Összesen:
Határidő:
Felelős:

100.000 Ft
200.000 Ft

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

2.
a Humán Bizottság javaslatára a Szekszárdi Gitár
Egyesület részére a X. Borok és Húrok Fesztivál
megrendezéséhez 300.000 Ft összegű támogatást biztosít
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
11. mellékletében szereplő „Évfordulók, rendezvények” kerete
terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. április 27.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a
támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

14. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I.
negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
102/2017. (IV.27.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2017. január 1. – 2017. március
31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. április 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester

15. Kérdések, interpellációk
dr. Mezei László képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. a városban végrehajtott aszfaltozás témában;
2. a galambproblémával kapcsolatban;
3. a kutyamenhellyel kapcsolatos tájékoztatásról.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a városban
végrehajtott aszfaltozással kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Van-e rá lehetőség, hogy az Ujfalussy utca és környéke
aszfaltozását újítsa fel a kivitelező a város támogatásával? A környéken háromezer ember
lakik. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén már kapott támogató javaslatokat és
legutoljára kilencven millió forint elkülönített pénzről beszéltek. Köszöni Elnök Úrnak a
támogatást. A kivitelező elkezdte a munkát. Az Ujfalussy utcában egy 25 méteres beszakadás
van, harminckét helyen van kettévágva az aszfalt és négy pókhálós szétszakadás van. Ezeket
megjelölte a kivitelező, mely huszonhét percig tartott, majd egy Fideszhez közeli család
bejárójánál aszfaltoztak. Háromezer ember szenved az utakon. A taxisokat is megkérdezte, a
bal oldalt használják felfelé is.
Ács Rezső polgármester: Maradjanak a tényszerűség talaján. Minden városban az utakkal,
járdákkal kapcsolatban van a legtöbb probléma. A képviselő egy háromezer fős részről beszél,
de nekik harmincháromezer embernek kell megfelelni. Legalább ennyien közlekednek a
Munkácsyban, a Cseri János utcában stb. A korábbi napirendi pontnál éppen arról döntöttek,
hogy a kilencven millió forintos forrást 45 millió forinttal próbálják pályázattal bővíteni.
Állítaniuk kell egy sorrendet a felújításokra, ami nem könnyű. Többek között az aszfalt
széttörése miatt látják el a buszmegállókat díszburkolattal. Summa summarum nem Fideszhez

23

közeli család háza előtt csinálták meg az utat. Van egy adott keret és egy jóval nagyobb
problémahalmaz.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a galambproblémával
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Szeretné tájékoztatni a közgyűlést, hogy 2017. január 3-tól
érvényben van az a törvény, amely a parlagi galambot dúvaddá minősíti és lehetőséget biztosít
az irtására. A környezetvédelmi hivatallal egyeztettek és áttanulmányozták az érintett
törvényeket. Mivel a város egyik „legdrágább” fészkelőhelye a Gemenc Szállón található, ezért
kéri, hogy szólítsák fel a tulajdonosokat és hivatkozzanak a 2008. évi XXXXVI. törvényre, illetve
keressék meg dr. Szilas Andrást a Környezetvédelmi Főosztályon és közöljék, hogy a
papagájkór, a szalmonellózis és a TBC karanténbetegségek, melyek az emberre is veszélyesek.
Az ő segítségével Rittinger urat fel tudják szólítani az intézkedések megtételére.
Ács Rezső polgármester: A problémával ő kezdett el ebben a ciklusban komolyabban
foglalkozni és ötezer egyeddel tudták körülbelül csökkenteni a populációt, de valóban
kezdenek a galambok újra elszaporodni. A Szent István tér 18. szám alatti épület felső
szintjének beépítése még a kilencvenes évek elején félbeszakadt és a galambok számára
ideális hely lett a keltetésre. Azt most kitakarították és lakások építése zajlik. Viszont a
galambok egy része átköltözött a Gemenc Szálló tetejére. Kérte a hivatalt, hogy nézzék meg
annak a lehetőségét, hogyan tudják rábírni az ingatlantulajdonosokat az áldatlan állapotok
megszüntetésére. Rengeteget próbálnak tenni azért, hogy a városközpont megyeszékhelyhez
méltóan nézzen ki. Sajnos a Gemenc Szálló főtulajdonosa nem szekszárdi, nem zavarják az
áldatlan állapotok. A város mentette meg a szarvas szobrot is és a felújítást követően
elhelyezhessék olyan helyszínen, ahol méltó helyen lesz. Meg fogják nézni a lehetőségeket.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kutyamenhellyel
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy előző héten lehetőséget kapott az
alapítvány elnökétől, hogy felmérjék a lehetőségeket. Elkészítettek egy közös tervet, melynek
részleteit szívesen átadja. Az alapítvány munkatársai arra hajlandóak, hogy a Keselyűsi út két
oldalát felmérjék közösen. Mivel nagyon rossz a hangulat az önkormányzat és az alapítvány
között, kezdeményezte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felé, hogy egy nagyon lassú folyású
együttműködést próbáljanak eszközölni az alapítvánnyal. Aggasztják a körülmények, nyilván a
közgyűlést is zavarja, hogy nem piacképes a térség a menhely miatt. Kérte Bálint Zoltánt és
Varga Andrást, hogy találjanak a térségben olyan ingatlant, ahol kialakíthatnak egy tervet.
Ács Rezső polgármester: Erre nem kell válaszolnia, tájékoztatást nyújtott a képviselő.
Rácz Zoltán képviselő:
Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. a Kölyökmenza Kft-vel kapcsolatban;
2. a Paks-Szekszárd távvezeték témájában;
3. a múltkor említett felsővárosi sétával kapcsolatban.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Kölyökmenza Kft-vel
kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Miért gondolja Polgármester Úr, hogy Szekszárdnak kell finanszíroznia
a Kölyökmenza Kft. budapesti fejlesztéseit? Amikor 2014-ben Zuglóban megbukott a Papcsákvezette testület, a szocialisták vették át a város irányítását, áttekintették a diákétkeztetés
helyzetét is, megállapították, hogy a Kölyökmenza Kft. területén rosszak a körülmények. Úgy
beszélték meg a céggel, hogy ha hajlandók a fejlesztésre, maradhatnak. Azóta ráköltöttek
több, mint százmillió forintot a környezetükre és elfogadható a szolgáltatás. Miért nem tud ez
Szekszárdon is így működni?
Ács Rezső polgármester: Úgy tudja, hogy a Kölyökmenza Kft. nem végez szolgáltatást
Zuglóban. Nem ismerik, milyen rezsi- és térítési díjakkal dolgoznak Zuglóban. A vitában már
elmondta, hogy a Kölyökmenza Kft. Szekszárdon is 110 millió forintot fizetett ki előre azért,
hogy a fejlesztések, amortizáció stb. kifizetésre kerüljenek, úgyhogy nem támogatnak más
városban megvalósuló fejlesztéseket.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Paks-Szekszárd
távvezetékkel kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Elindították a pert a gazdaságossági számítás megszerzése érdekében.
Tegnap leültek vele tárgyalni a paksiak. Ők sem szeretnének a balhéban nagyon részt venni.
Olyan gazdasági számítás, ami a város érdekeiről szól, nincs. Az Erőmű egy gazdálkodó
szervezet, ami megcsinálta a feladatát. Át kellene ezt gondolni a polgármesternek.
Ács Rezső polgármester: Kényes a kérdés abból a szempontból, hogy nem szeretnének
különböző telekspekulációs folyamatokat elindítani. Reméli, hogy ebben egyetértenek az
asztalnál ülők. Ha olyan információ merül fel, ami miatt át kell gondolni a telekspekulációt,
akkor majd átgondolják.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a felsővárosi sétával
kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Változatlanul kérdezi, hogy mikor lesz felújítva a Felsőváros? Ha elindul
a polgármester otthonról, a Mérey, Bocskai utcán, Hosszúvölgy, Kerékhegy, Remete, Bálint
köz, Babits utca következik, láthatja, katasztrofális állapotban vannak az utak. Nincs járda és
normális világítás. Tarthatatlan állapot.
Ács Rezső polgármester: Ha ideje engedi, nyitott a sétára azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes
várost kell bejárni, nem csak egy szakaszt. Mindenki csak egy kis szeletét látja a városnak. A
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság felmérte az egész városban az utak, járdák
helyzetét. A költségvetésben erre fordítható összeg ütemezését is meg kellett tervezni. Több
olyan gócpont van a városban, ami mielőbbi megoldást igényel.
Zaják Rita képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. az önkormányzati ingatlanokon történő fejlesztésekkel kapcsolatban;
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2. a Modern Városok Program keretében épülő szállodával kapcsolatban;
3. a SZÜV épületével kapcsolatban.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az önkormányzati
ingatlanokon történő fejlesztésekkel kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: A Garay János Általános Iskolában szembesült a ténnyel, hogy a KLIK egy
másfél milliárdos fejlesztést készül végrehajtani, illetve pályázni kíván rá. Szeretné
megkérdezni, hogy ha ilyen fejlesztést tervez a KLIK, akkor milyen egyeztetés zajlik a
tulajdonossal ezt megelőzően? Az elképzelésben tudomása szerint az szerepel, hogy a régi
ebédlő ott marad és egy új épületet felhúznak az udvarban.
Ács Rezső polgármester: Ahogy a Képviselő Asszony felvetette a problémát, rögtön felhívta
Gerzsei Pétert, a KLIK Tankerületi Központ vezetőjét az ügyben. Úgynevezett iskolaközpontok
kialakítását magába foglaló pályázatról van szó, mely a megyeszékhelyen kerülhet kialakításra.
Minimum százmillió, maximum másfél milliárd forint a pályázati keretösszeg. A szakmai
tartalom még nem állt össze, egyeztetni fognak az Igazgató Úrral. Ő is, mint tulajdonosi
felhatalmazott, azt a lehetőséget támogatja, hogy a jelenlegi étkezdét felújítsák vagy
lebontsák és újat építsenek. Ez az egyetlen iskola Szekszárdon, ahol át kell menni másik
épületbe az étkezőhelyre.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Modern Városok Program
keretében épülő szállodával kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatában olvasta, hogy egy
szálloda építésével kapcsolatban is megvalósíthatósági tanulmányok készíttetésére szerződött
a bizottság. Ezek a megvalósíthatósági tanulmányok hol találhatók a honlapon? A
Tudásközpont majdani helyével kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy a jelenleg ott székelő
vendéglátó iskola hova fog kerülni. Azoknak a diákoknak az iskolában eltöltött három-négy éve
megismételhetetlen, nem mindegy, milyen körülmények között töltik el. Mi lesz a Vendéglátó
Szakiskola Hunyadi utcai épületével?
Ács Rezső polgármester: A Tudásközpont tekintetében folyik a tervezés pályáztatása. A
Vendéglátó Iskola elhelyezésével kapcsolatban több ingatlant is megvizsgáltak és a Pécsi
Tudományegyetemmel együttműködve jött az „E” épületbe költözés lehetősége. Elmondta
már, hogy az „E” épület az elsődleges célingatlan a szállodafejlesztés szempontjából. Addig
tudnak lemondani az ingatlanról, amíg el nem indul a szállodaprojekt. Egy szakmai anyag
elkészítését rendelték meg, amivel reményei szerint megtalálják a szálloda üzemeltetőjét.
Hasonló elképzelésük van, mint ami Kecskeméten megvalósult. A négycsillagos szálloda
projekt mellett megvizsgálják egy sportszálló építésének a lehetőségét. Visszatérve a Hunyadi
utcai épület állapotára, felhívja a figyelmet a Skálával szembeni Szakképzési Centrum
épületének állapotára, az épületet már évek óta aládúcolják. A Modern Városok Program
keretében szakképzésre fordítható két milliárd forintból el kell dönteni, hogy épületeket
újítsanak-e fel, de ettől nem lesz több gyerek, nem támogatja az elképzelést. Ha mégis ezt
szabják meg feltételként, akkor természetesen erre költik az összeget. Úgy tudja, hogy a
Szakképző Centrum más forrásból is várja a lehetőségét a támogatásnak.
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Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a „SZÜV” épületével
kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: A SZÜV épülete körül kialakult helyzetet véleménye szerint véglegesen
meg kellene oldani. A Katasztrófavédelem az épület egy részét fel fogja újítani, de a
Wunderland Óvoda felé néző rész úgy marad, ahogy van. Borzasztó a helyzet, a hajléktalanok
illemhelynek használják a fal melletti részt. A parkolás kérdése is évtizedek óta probléma az
óvodánál. Mit tervez az önkormányzat a helyzet megoldására?
Ács Rezső polgármester: Felvették a kapcsolatot az épület tulajdonosával, egy székesfehérvári
céggel, elkészíttették az értékbecslést a SZÜV és a Sárvíz utcai épület vonatkozásában,
amellyel egy cserét szeretnének lebonyolítani. Az a fajta tevékenység, amit ide szeretnének
hozni, elhelyezhető lesz a Sárvíz utcában is. Ha a csere létrejön, kifizetik a különbözetet és az
épület felújítása megtörténhet, akár kollégiummá alakítható.
Zaják Rita képviselő: A rendőrség szakembereivel egyeztetve a parkolási helyzet megoldására
egy lehetőség kínálkozik, a SZÜV épület körül a forgalom egyirányúsítása. Az óvoda előtti
parkolókat főleg az óvodához érkező szülők használják reggel és délután, illetve vannak, akik
otthagyják napközben az autójukat, mert nem fizetős övezetben vannak a parkolók. Azt
gondolja, hogy az épület tulajdonjogának rendezése után a problémák megoldását együtt
lehetne kezelni.
A polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek. Ács Rezső polgármester
elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
16. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs képviselő
Szabó Balázs képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén volt egy kisebb, építő jellegű
vita a témában. A bizottsági elnök azt fogalmazta meg, hogy ár-érték arányban a magyarok a
legjobbak a munkaerőpiacon. A multicégeknek ez vonzó, de véleménye szerint a multik
bejövetelével nincsenek „kint a vízből”, éhbérért dolgoztatják az embereket, a másik az, hogy
ha a multiknál elromlik a villany, gáz, stb,. honnan lesz szakember, aki megcsinálja. A
legnagyobb probléma az, hogy a szakemberek és az értelmiség egy részre is külföldre mennek.
Véleménye szerint a 24. órában vannak az ügyben, Orbán Viktor miniszterelnök 2011-es
ígéretével szemben nem történt meg a fiatalok hazahozatala. A Jobbikkal együtt nyolc
országban írták alá a kezdeményezést. Következő lépésként egymillió aláírást szeretnének
összegyűjteni nyolc országgal együtt és nyomást gyakorolni az Európai Unióra.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság tárgyalásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: Kérdezi, hogy mi a FIDESZ-frakció véleménye erről?
További kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A végcélt illetően maximálisan egyetértenek a bizottsági tagok. Az
oda vezető utat viszont máshogy látják. Az itt lévő multicégeknek most is módjában állna
emelni a béreket. Kinek a kötelessége Magyarországon bért emelni? Olyan állapotban vette
át a kormányzást a FIDESZ, hogy Görögország helyzetéhez hasonlóban volt az ország.
Konszolidálni kellett ahhoz, hogy megfelelő tőke bevonásával a kérdést kezelni lehessen. Most
érett meg a gazdaság annyira, hogy legyen rá forrás. Az állam az egészségügyre, oktatásra stb.
nyomást tud gyakorolni, de a vállalkozásokra nem nagyon. Ha bele próbálnak nyúlni a
kérdéskörbe, nem biztos, hogy az Európai Unió felé kellene megtenni, hanem országos
szinten. Az Unió nagyon jól tudja a munkaerőhelyzetet, de ennek így nincs nyomatéka. A
Kormány megpróbálja elérni a felzárkóztatást, de ehhez forrást kell termelni. A kormány a
fogyasztásból eredő ÁFA-bevételéből tud forrásokat teremteni. A rezsicsökkentés kapcsán a
szolgáltatásokat próbálja szintet tartani.
Zaják Rita képviselő: Támogatja az elképzelést. Ha az uniós források felhasználása, a korrupció
csökkentése megvalósul, több pénz fog maradni erre. Huszonnyolc évvel a rendszerváltás után
még mindig hátul kullognak. Most már itt van az ideje, hogy a többség is jobban tudjon élni az
országban, nemcsak a szűk kisebbség.
Szabó Balázs képviselő: Az előterjesztés nem arról szól, hogy megtalálták a megoldást. El kell
kezdeni közösen gondolkozni a témában. Ha nem tudják lépésről lépésre megoldani a dolgot,
akkor Kelet-Európának vége. A migrációt is lehet említeni, a FIDESZ az ő tervüket valósította
meg a kerítés megépítésével, pontosan Toroczkay László javaslatát akkor lesöpörték. A
bérunióval kapcsolatban nincsenek meg ezek a lépések. Nincsen olyan család ma
Magyarországon, ahol valamelyik hozzátartozó ne vándorolna ki, vagy ne dolgozna külföldön.
Teljesen egyirányú a vándorlás. Ugyanígy van ezzel Románia, Bulgária, vagy Lengyelország
például. Az előterjesztés arról szól, hogy a témában összefogva kezdjenek el lépéseket tenni.
Lehet azt mondani, hogy dübörög a gazdaság, de az emberek külföldre mennek a jobb
munkafeltételek reményében. Az az igazság, hogy nem jönnek vissza és a gazdaság romokban
van. A javaslat több önkormányzaton átment, de van, ahol nem.
Rácz Zoltán képviselő: A magyar gyerekek 17 %-a külföldön születik, valós a probléma és
támogatja az előterjesztést. Az történhet csak, hogy a pénzügyi, energetikai unió és még
sorolhatná a szervezeteket segítségével létrejöjjön egy bérunió.
dr. Mezei László képviselő: 2012-ben Kínában megemelték a minimál óradíjat 3.6 dollárra.
Cégek tízezrei szűntek meg és áttelepültek Indiába, Indonéziába stb. Magyarországot a külföldi
sajtó bérmunkaországnak tartja. Úgy gondolja, hogy egy olyan folyamat részei, ami nehezen
befolyásolható, a profit vezérel mindent. Bulgáriában a munkaképesek harminc százaléka már
nincs az országban. A legnagyobb vesztes Portugália, ahonnan a legtöbb munkaképes vállaló
távozott az Unió területére. Elképzelhető, hogy bizonyos szektorokban kialakíthat a kormány
olyan nyomást, hogy a munkáltatók béremelésre kényszerüljenek. Úgy tudja elképzelni az
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előterjesztést, hogy differenciáltan felzárkóztatják a szektorokat, amelyre meghatározzák a
forrást.
Szabó Balázs képviselő: Az is megoldás lehet, amit Mezei képviselő társa mondott. Azért nem
határoztak meg konkrét emelési javaslatokat.
Kővári László képviselő: Magyarország az Európai Unióhoz azért is csatlakozott, mert az áru,
munkaerő szabad mozgása is alapelve az Uniónak. A munkaerő-kiáramlásra ne úgy
tekintsenek, hogy itt nem találnak munkát a munkavállalók, mert például igen jó keresetű
orvosok is elmentek. Számára is kiderült, hogy a németek miért várják annyira a migránsokat,
mert a tőke vezérli a politikusokat. Magyarország ez ellen harcol. Nagyon összetett a kérdés,
nem a közgyűlés fogja megoldani a helyzetet.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vitaszakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: Összefoglalva az elhangzottakat elmondja, hogy az előterjesztés
tartalmi részével egyetértenek. Mégis azt látja, hogy nagyon komplex a kérdés, pusztán az,
hogy a bérek megemelése olyan hatást ér el, ami egy gazdaság szempontjából
meggondolandó. A másik szempont a kompetencia kérdése, illetve nem szerencsés politikai
kérdést csinálni a dologból, mert ez nemzeti érdek. Vitatkozik abban, hogy a miniszterelnök
nem tette meg a szükséges lépéseket a fiatalok hazahozatalában. Nagyon sok intézkedés
történt, amik azt hivatottak szolgálni, hogy legyen kedvük a fiataloknak itt maradni.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 4 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elutasított.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester 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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