Szám: IV.20-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. április 28-án
(csütörtökön) 9 órakor a Piactér (Szekszárd, Várköz u.) „F” épületben (Közösségi tér)
megtartott nyilvános 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, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita, Pap Máté, Rácz Zoltán képviselők.
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft
ügyvezető igazgatója.

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Az alábbi előterjesztések napirendre
vételét javasolja, melyek kiküldésre kerültek a képviselők részére:


A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester



Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi
adatairól
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester



Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések megkötésére
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester



Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester



Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester



Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kiküldésre került továbbá Zaják Rita képviselő két előterjesztése, melyek napirendre vételéről
szintén szavazást kér:


Zöldítsük Szekszárdot! Közpark létrehozása a volt laktanya területén
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő



Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

A polgármester szavazásra teszi fel „A Szekszárdi Babits Mihály Általános iskola felvehető
maximális tanulólétszáma módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)” című
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. részére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi
teljesítményi adatairól” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések
megkötésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági
társaság létrehozására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a „Településrendezési terv 2016/3. számú módosítása” című
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére”
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Zöldítsük Szekszárdot! Közpark létrehozása a volt laktanya területén”
című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a „Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására” című előterjesztés
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 14
igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy a napirendi pontok sorrendjében változást javasol.
A 128. számú előterjesztés „Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló
városi uszoda medencéjének méretére” címmel, utolsóként kerül tárgyalásra, előtte szünetet
tart a közgyűlés.
A polgármester megkéri a képviselőket, hogy sorolják fel azon kérdéseiket, amelyeket a
„Kérdések, interpellációk” napirendi pontban szeretnének feltenni.
Rácz Zoltán képviselő: Interpelláció Ács Rezső polgármesterhez három témában: „Ki a felelős
azért, hogy még mindig itt ülünk?” címmel, „Kinek nem éri meg?” és „Miért kellene lebontani
a kifogástalan szerkezeti állapotú sportcsarnokot?” címmel. És egy kérdés: „Mikor olvassa el a
polgármester úr az SZMSZ-t?”.
Zaják Rita képviselő: Kérdései Ács Rezső polgármesterhez:
1. „A galambokról”
2. „Az Öveges-programról”
3. „Tenisz”
4. „Parkolóban hagyott járművek” címmel.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és Működési
Szabályzat (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról (tervezet)
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (IV.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna Humán Bizottság elnöke
9. Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység
ellátásáról
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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10. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című
pályázat jóváhagyására
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés
Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay
János Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat
támogatására
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat pályázat kiírására a XIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogára
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, Duna menti turizmus
fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatására
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges
helyszínének kijelölésére
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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19. Javaslat a Sportközpont Nonprofit Kft-vel kötendő működtetési szerződés
jóváhagyására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Tartalék Keretéből
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
21. Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Külföldi meghívás
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. Javaslat
együttműködési megállapodás
Önkormányzatával
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

jóváhagyására

Bátaszék

Város

25. Javaslat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a „Modern Városok Program- távhővezeték
építése” tárgyában kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I.
negyedév)
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
28. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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29. Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi
adatairól
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések megkötésére
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
létrehozására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
34. Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
35. Zöldítsük Szekszárdot! Közpark létrehozása a volt laktanya területén
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
36. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
37. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda
medencéjének méretére
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
38. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Ki a felelős azért,
hogy még mindig itt ülünk?” címmel,
 Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Kinek nem éri meg?”
címmel,
 Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Miért kellene
lebontani a kifogástalan szerkezeti állapotú sportcsarnokot?” címmel,
7
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mikor olvassa el a
polgármester úr az SZMSZ-t?” címmel
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „A galambokról” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Az Öveges-programról”
címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Tenisz” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Parkolóban hagyott
járművek” címmel.

Zárt ülés:
39. Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
40. Javaslat a 2016. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(124. sz. előterjesztés)
Előadó: Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
41. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
42. A „Szekszárdi Teniszpálya” területét érintő megállapodások és az azokból folyó jogok
és kötelezettségek kivizsgálása céljából létrehozott ideiglenes bizottság jelentése
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs elnök
43. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
44. Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Garay János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola)
(116. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy hiányolja a fokozatosság elvét. 200
ezer forintig terjedő bírsággal lehet sújtani a magyar törvények szerint az ilyen fajta
cselekedetet. A bíróság nyilván nyomozati jogkörrel is rendelkezik ilyen esetekben, az
önkormányzat viszont nem. 50 ezer forintos összeget tartana reálisnak, és megfelelő
visszatartó erejűnek is, a 150 ezer forintos összeg ellen maximálisan tiltakozik.
Ács Rezső polgármester: Ez lenne a cél, hiszen nagyon sok ilyen jellegű bejelentés érkezik,
ezért is vált szükségessé a rendelet megalkotása. A fokozatosság elve benne van a
rendeletben, és az alkalmazás során erre figyelemmel lesznek.
Zaják Rita képviselő: A jegyző asszonytól kérdezi, hogy a bejelentés után/szankcionálás előtti
dolgot, hogy lehet figyelembe venni?
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dr. Varga Katalin jegyző: A mérlegelési szempontokat az eljárás során tudja figyelembe venni.
A rendelettervezet javaslatot tesz a bírságolás mértékének a megállapítása során a
mérlegelési szempontokra. Ezek között szerepel a felróhatóság mértéke, és a cselekmény
súlyossága, illetve a jövedelmi, vagyoni viszonyok vizsgálata is. A fokozatosság elvének a
biztosítása érdekében tett javaslatot a figyelmeztetés intézményére is, természetesen nem
elsődleges cél a bírságolás, a hivatalnak más ügyekben sem ez az álláspontja.
Rácz Zoltán képviselő: Változatlanul azt érzi, hogy a szubjektivitásnak sokkal nagyobb szerepe
van, mint ami megengedhető.
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és Működési
Szabályzat (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző: Kiegészítő javaslata van, az SZMSZ már megküldött módosításaival
kapcsolatban. A településrendezési szerződés megkötésével kapcsolatban el kell mondani,
hogy a CSOK családtámogatás bevezetése számos belterületbe vonási kérelmet generált
Szekszárdon. Ennek a kezelésére szeretne egy egységes eljárásrendszerre javaslatot tenni a
közgyűlés felé. Ennek az egyik lépése lenne, hogy a településrendezési szerződés szabályai
tisztázva legyenek. Ennek a szerződésnek a megkötésére az építési törvény lehetőséget nyújt,
ezzel kapcsolatban nincs szabályozási lehetőség, vagy mozgástér az önkormányzatok számára.
Településrendezési szerződés kötésére akkor van lehetőség, ha a telek tulajdonosa, vagy a
telken beruházni szándékozó kezdeményezi a településrendezési eszköz módosítását. A
másik, hogy a településrendezési szerződés alapján vállalt kötelezettséget, településrendezési
kötelezettségként az ingatlan-nyilvántartásba be lehet jegyezni. Ezek miatt szeretne javaslatot
tenni arra, hogy az SZMSZ-be, a polgármesterre átruházott közgyűlési feladatok és hatáskörök
közé kerüljön be, a 2. mellékletbe 72. pontként a következő rendelkezés: „A polgármester
átruházott közgyűlési feladat- és határkörei: dönt az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A szakasza szerinti településrendezési szerződés
megkötéséről.” Természetesen ez nem érinti a településrendezési terv módosításának
elfogadását, az a közgyűlés hatásköréből át nem ruházható.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését. A bizottságok a
jegyző asszony kiegészítése nélkül tárgyalták a módosítást.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Kérdése, hogy egy belterületté nyilvánítás mennyibe kerül egy
polgárnak? Tapasztalatai szerint, egészen kis módosításért is milliókat kellett fizetni.
Ács Rezső polgármester: Mielőtt átadná a szót jegyző asszonynak elmondja, hogy a
belterületbe csatolásokkal kapcsolatban arról folyik vizsgálat, hogy megkeressék a megoldási
lehetőségeket. Van erre vonatkozóan egy szabályozás, amely már idejét múlt. Tudni kell, hogy
belterületbe csatolás esetén, az önkormányzatnak megnőnek a feladatai és a kötelezettségei.
Biztosítani kell a közmű ellátottságot, a közszolgáltatásokat, és nem elhanyagolható, hogy más
értéke van egy belterületi ingatlannak. Ha csak a közművek kiépítésének költségeit veszi
alapul, akkor nyilván ezt valamilyen formában a városnak a tulajdonosokkal meg kell osztani.
Több fontos irányelvből az egyik legfontosabb, hogy a történelmi borvidéknek az értékeit
próbálják megőrizni és figyelembe venni a kérelmeknél.
dr. Varga Katalin jegyző: A jelenlegi szabályozás alapján 70 ezer Ft-ot fizetnek a
kezdeményezők, ami a módosítással járó adminisztratív költség. Több millió forintos rendezési
tervhez kapcsolódó, önkormányzat felé fizetendő kötelezettségről nincs tudomása.
Rácz Zoltán képviselő: Ha jól érti, akkor 70 ezer Ft befizetésével – egy külterületi ingatlan
esetében – a rendezési terv módosítása, és minden egyéb dolog letudható?
dr. Varga Katalin jegyző: A jelenlegi gyakorlat ez, azonban pontosan az előbb említett
nagyszámú kérelmek miatt javasolja a kérdés újragondolását.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Ha ez a koncepció most alakul ki, akkor miért most kell erről szavazni?
Úgy érzi, hogy ez egy kicsit elhamarkodott döntés.
Ács Rezső polgármester: A szavazás az SZMSZ-ről szól, ez a rész kiegészítő javaslatként
hangzott el.
Kővári László elnök: Egyrészt ismerni kell a belterületbe csatolásnak a költségét, másrészt a
belterületi ingatlan esetében értéknövekedés jön létre. Felgyorsultak az események, hiszen az
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új családtámogatási lehetőségek kapcsán megnőttek az igények, mert feltétel szerint csak
belterületi ingatlanra igényelhető a támogatás.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítással kiegészített rendelettervezetet, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
17/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
94/2016. (IV.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 7. függelékét képező Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítását, mely e határozat 1.
melléklete.
Határidő:
Felelős:

2016. április 29.
dr. Varga Katalin jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
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Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés
megszervezéséről
szóló
35/2007.
(X.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról (tervezet)
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete a településképi
kötelezési eljárásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (IV.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2016. (V.4.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti
értékek védelméről szóló 19/1996. (IV.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 15 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
95/2016. (IV.28.) határozata
14

jkv0428

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési Tervének módosításáról

2016.

évi

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének 1. számú módosítását jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítás
Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
dr. Varga Katalin jegyző

8. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására és új tagok megbízására
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
96/2016. (IV.28.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról és új tagok megválasztásáról
1. A Közgyűlés a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tagjává választja Halmai-Nagy
Róbertet, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, valamint
Liebhauser Jánost, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy e határozatot küldje
meg a bizottságba választott személyek részére.
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Határidő:
Felelős:

1-2. pont tekintetében: 2016. április 28.
3. pont tekintetében: 2016. május 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

9. Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység
ellátásáról
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
97/2016. (IV.28.) határozata
távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról szóló közszolgáltatási
szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja
az Önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között
távhőszolgáltatás biztosításáról szóló közszolgáltatási szerződést.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, valamint a szolgáltatás
ellátását biztosító kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő cég
igazgatóját a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 2.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

10. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című
pályázat jóváhagyására
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
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Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Frey Tímea osztályvezetőt, hogy ismertesse az időközben
bekövetkezett módosításokat az előterjesztéssel kapcsolatban.
Frey Tímea osztályvezető: Ahogy a bizottsági üléseken is elhangzott, a Városi Bölcsődéről
szóló előterjesztésben még szerepel a napelem. Azonban ezt nem a 6.2., hanem a 6.5.
konstrukcióban szeretnék megvalósítani, ennyi a különbség a kiküldött anyaghoz képest.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
98/2016. (IV.28.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a
„Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
pályázatot nyújt be a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába
állást
segítő,
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztése”
konstrukcióban „Városi Bölcsőde fejlesztése” címmel.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében 2016. április 29.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

11. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés
Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
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(110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
99/2016. (IV.28.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztése”
című
konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése pályázatot nyújt be a TOP-6.2.1-15 kódszámú,
„Családbarát
munkába
állást
segítő,
intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban az „Óvoda és
bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” címmel.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés vállalja, hogy amennyiben a jövőben a
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia híveinek ideiglenesen
szüksége lenne olyan helyiségre, ahol a vallásukat
gyakorolhatják, a számukra megfelelő hely biztosítása elől nem
zárkózik el.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
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5.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:

Felelős:

1. pont tekintetében 2016. április 29.
2., 3. és 4. pont tekintetében azonnal
5. pont tekintetében támogató döntést
követően
Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző

12. Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
100/2016. (IV.28.) határozata
a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő,
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a
„Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése pályázatot nyújt be a TOP-6.2.1-15 kódszámú,
„Családbarát
munkába
állást
segítő,
intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai
mini bölcsőde létrehozása” címmel.
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2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés benyújtására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:

Felelős:

1. pont tekintetében 2016. április 29.
2. pont tekintetében 2016. április 28.
3. pont tekintetében folyamatos
4. pont tekintetében támogató döntést
követően
Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző

13. Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
101/2016. (IV.28.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek
felújítására vonatkozó pályázat támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja, hogy a Kosárlabda Sport Club Szekszárd
(Szekszárd, Keselyűsi u. 3.) a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
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támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésnek szabályairól szóló 107/2011. (IV.30.) Korm.
rendelet alapján a sportfejlesztési programjának keretében a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kis tornateremhez
tartozó 2 db öltöző és vizesblokk felújítására pályázatot nyújtson
be.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a pályázat megvalósításához 30% önrészként bruttó
2.174.693 forint összeget biztosít a 2016. évi költségvetés
Pályázati Tartalék előirányzata terhére.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a
beruházás üzembe helyezését követő tizenöt évben – a
beruházás üzembe helyezését követő harminc napon belül tett
külön nyilatkozattal – a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig az
érintett ingatlanokra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
4.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követően a feleknek
együttműködési megállapodásban kell rögzíteniük a
beruházások megvalósításával kapcsolatos feladataikat.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, sikeres pályázat esetén a 3.) pont szerinti
nyilatkozat aláírására, valamint az 4.) pont szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
1. pont tekintetében 2016. április 30.
2. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően
3-4. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 15 napon belül
5. pont tekintetében 2016. április 30., a nyilatkozatra az
értesítést követő 30 napon belül
Felelős:

Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző

14. Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay
János Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat
támogatására
132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
102/2016. (IV.28.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a
Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornaterme teljes körű
felújítására vonatkozó pályázat támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja, hogy a Szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Club (Szekszárd, Széchenyi u. 23. II/2.) a látvány –
csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésnek szabályairól szóló
107/2011. (IV.30.) Korm. rendelet alapján a sportfejlesztési
programjának keretében a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek teljes körű
felújítására pályázatot nyújtson be.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a pályázat megvalósításához önrészként bruttó
11.653.638.- forint összeget biztosít a 2016. évi költségvetés
Pályázati Tartalék előirányzata terhére.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a
beruházás üzembe helyezését követő tizenöt évben – a
beruházás üzembe helyezését követő harminc napon belül tett
külön nyilatkozattal – a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig az
érintett ingatlanokra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
4.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követően a feleknek
együttműködési megállapodásban kell rögzíteniük a
beruházások megvalósításával kapcsolatos feladataikat.
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5.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, sikeres pályázat esetén a 2.) pont szerinti
nyilatkozat aláírására, valamint az 4.) pont szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
1. pont tekintetében 2016. április 30.
2. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően
3. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 15 napon belül
4-5. pont tekintetében 2016. április 30., a nyilatkozatra az
értesítést követő 30 napon belül
Felelős:

Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző

15. Javaslat pályázat kiírására a XIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogára
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy ezt a
körzetet működtető háziorvos, külföldön kívánja folytatni a munkáját, ezért a bizottság a
körzet működtetésére pályázat kiírását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
103/2016. (IV.28.) határozata
a XIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogára
vonatkozó pályázat kiírásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy
a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási
formában való ellátására az előterjesztés melléklete szerinti
pályázati felhívást jelentesse meg.
2.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, hogy a beérkezett pályázatokat, a pályázati határidő
lejártát követő ülésre, elbírálásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:

2016. május 13.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása.
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 15 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
104/2016. (IV.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát
elfogadja.
A közbeszerzési szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, Duna menti turizmus
fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatására
(135.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Gombás Viktória és Kerekes László képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13
fő, a közgyűlés határozatképes.
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Ács Rezső polgármester: Egy olyan kezdeményezésről lenne szó, amellyel megpróbál egy új
turisztikai irányt szabni, új üzeneteket közvetíteni egy olyan rendszernek a felhasználásával,
ami nem fizikailag a Limes rendszert jelenti, hanem a filozófiáját jelenti ennek a rendszernek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
105/2016. (IV.28.) határozata
a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, Duna menti turizmus
fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy
határoz, hogy az önkormányzat részt vesz a Duna menti nemzetközi
UNESCO Világörökség 'Római Birodalom határai' Programban.
2.) A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező, az
egységesen megjelenített Duna menti turizmus hatásainak vizsgálata,
az abban rejlő lehetőségek feltárása, koncepcióalkotás, fejlesztési
szükségletek feltárása, projektek generálása, kiemelt ún. zászlóshajó
projektek beazonosítása, költségvetési tervezése feladatokról szóló
támogatási szerződést, és Magyar Limes Szövetség Kulturális
Egyesületet annak keretében 300.000 forinttal támogatja.
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti
támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 5.
Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges
helyszínének kijelölésére
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Modern Városok Program keretében nagyon fontos elem az a
tudásközpont kialakítási programpont, amelynek keretében a Levéltár és a Könyvtár új
helyszínre, új épületegyüttesbe költözne. A kormányhatározatnak megfelelően létre kellett
hozni egy bizottságot, amely bizottságban az érintett minisztériumok delegáltjain kívül,
Szekszárd város is jogosult delegálni tagokat. Természetesen elvárás volt a kormány részéről
hogy az önkormányzatot megfelelő szinten képviseljék. Az első ülése a bizottságnak múlt
héten lezajlott, ezen dr. Haag Éva alpolgármester vett rész, és ezek után ő fogja továbbvinni
ezt a projektet. A bizottságnak tagja a két érintett intézmény igazgatója is, így a szakmai
érdekek is megjelennek. Az elképzelés szerint a volt laktanya területén kerülne megépítésre
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az új épület, az INTERSPAR mellett, a Magyar Állam tulajdonában lévő, Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő területen.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az elmúlt pénteken ült össze először a bizottság. Az első érdemi
egyeztetés holnap várható, ahol valamennyi érintett minisztérium, az érintett intézmények
igazgatói, és az önkormányzat képviselői vesznek részt. Eddig annyi kérés érkezett, hogy a
levéltár és a könyvtár együttes elhelyezésére vonatkozóan legyen felállítva egy szakmai
bizottság, hogy a kettő intézmény együttes elhelyezésére vonatkozó önkormányzati
koncepció készüljön el. A koncepció elküldése tegnap megtörtént, ezért holnap már
érdemben lehet egyeztetni ebben a témában. Első körben az önkormányzat ragaszkodik ahhoz
az elképzeléshez, hogy a két intézmény egy épületbe kerüljön, nyilván a minisztériumok majd
értékelik ezt az elképzelést. Természetesen, ha döntési helyzetbe kerül a Modern Városok
Programnak ez a pontja, akkor vissza fog kerülni a közgyűlés elé.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Készültek erre már tervek? Véleménye szerint a Megyeháza
átalakításával ez megoldható lenne. Miért nem ezt a lehetőséget választja a város?
Zaják Rita képviselő: Polgármester úr február 24-én írta alá az erre vonatkozó megállapodást
a miniszterelnök úrral. Ennek az 5. pontja szerint a település oktatási-kulturális fejlesztése
érdekében közös munkacsoportot állít fel, amely megvizsgálja egy interaktív könyvtár
kialakítását. Kérdése, hogy ebből mikor, milyen módon lett könyvtár és levéltár? Jól értesült
arról, hogy az főiskola „E” épületre vonatkozóan a könyvtárnak vannak átalakítási tervei?
Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő kérdésére válaszolna először. Amikor 23-án
aláírásra került a Modern Városok Programjáról szóló együttműködési megállapodás, előtte
megtörténtek az egyeztetések a programpontok esetében. Első körben a könyvtár vetődött
fel, mint megoldásra váró kérdés, hiszen sem a körülményei, sem a helyszíne nem megfelelő.
Ezt támogatta a kormány. Ezután vetődött fel a tárgyalás kapcsán – és a kormányrendelet már
tartalmazza – annak a lehetősége, hogy esetleg ebben az épületegyüttesben célszerű lenne
elhelyezni magát a levéltárat is. A Megyei Levéltár jelenleg egy belső, és három külső
helyszínen van, teljesen szétszórva a város területén. Célszerű lenne egy korszerű, sokkal
tömörebb tárolási rendszerre áttérni, egy viszonylag hosszú távú megoldást találni a levéltár
kérdésére úgy, hogy ne foglalja azt az épületet, amely itt található a város történelmi
központjában. A levéltárral kapcsolatban egy állami funkcióról van szó. A felszabadult
Vármegyeháza előtt új lehetőségek állnak, például egy a város történelmét bemutató kiállítás.
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dr. Haag Éva alpolgármester: Az előbb felvázolt koncepció mentén haladva, az együttes
elhelyezés nem valósítható meg egy meglévő épület felújításával, az E épületre vonatkozó
tervek kizárólag a könyvtár elhelyezésére vonatkoztak. Ebbe a koncepcióba ez a terv nem
illeszthető bele.
Zaják Rita képviselő: Összességében ez a két funkció mekkora alapterület igénnyel bír? Mi
ennek a közös működésnek az előnye? Van az országban már ilyenre példa? Ha van, akkor mik
a tapasztalatok? Készült bármiféle gazdaságossági számítás? A vendéglátóipari iskola
épületével mi lesz?
Ács Rezső polgármester: Konkrét alapterületről még nem esett szó, alpolgármester asszony
tud több információt ezzel kapcsolatban. Azt gondolja, hogy ez valóban egy újítás, hogy a két
funkció egy helyen található. Nyilvánvaló, hogy kivitelezés szempontjából sokkal kedvezőbb,
ha nem két külön épületről van szó. A munkacsoport feladata annak a kidolgozása, hogy mik
azok az előnyök, amit mind a két fél ki tud használni ebből a szempontból.
dr. Haag Éva alpolgármester: Felmérve a két intézmény igényét, körülbelül 7000-7500 m2
lenne a két intézmény területigénye, ez becsült adat. Azért nem lehet összehasonlító adatokat
mondani, mert négy minisztérium bevonásával folynak az egyeztetések. Nyilván a
minisztériumnak vannak adatai az országból. A bizottság tagja lesz még az Országos Levéltár
igazgatója is. Meg kell várni a minisztériumok álláspontját ezzel kapcsolatban, hiszen most az
önkormányzati koncepció született meg első körben. A vendéglátóipari iskola egy teljesen más
területen van, nem az, amelyről az elképzelés szól.
Ács Rezső polgármester: Ennek a szakértői bizottságnak a végkonklúziója alapvetően
befolyásolja majd az irányt. A levéltár és könyvtár egy épületben elkülönített funkcióként,
elkülönített formában, de elhelyezhető. Első lenne az országban, mindenképp példaértékű.
Nevezhető innovatív megoldásnak is. Nyilván megvannak a kockázatai, de kicsit a
hagyományokhoz, tradíciókhoz való visszatekintést lehet erősíteni az itt élőkben elsősorban.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Zaják Rita képviselő: Tisztában van azzal, hogy a telek külön helyrajzi számon szerepel, és
kinek a tulajdonában van. Az a problémája, hogy az egész Modern Városok Program keretében
létrejövő beruházások összegét 2 év alatt meg kell valósítani, és nem érzi azt, hogy ez kellően
átgondolva, összehangoltan működne. Az önkormányzat 300 millió Ft-os összegért adta el a
Garay téren lévő iskola épületét. Ebből kiindulva nem tudja mennyi az a horribilis összeg, amit
a főiskola kérhet az épületért. A gondja az, hogy most erről döntés születik, de sokkal
logikusabbnak érezné azt, hogy átgondoltan, megtervezve, akár a meglévő üres épületeket
felhasználva is lehetne megoldást találni. Elképzelése szerint az itt élők véleményét is ki
kellene kérni, de egy időnyomás kényszert érez ebben az ügyben. Nincsenek alternatívái
ennek a történetnek. Hiába a külön helyrajzi szám, egy összefüggő telekről van szó egy
épülettel, és körülötte „L” alakú üres terület.
Kővári László elnök: A fele részét eladta a megyei önkormányzat, és a város akkori vezetése
lemondott az elővásárlási jogról. Nagyon örül, hogy megszületett ez az elképzelés, hogy a
könyvtár és a levéltár oda épülne. Ma már nagyon szép, modern épületeket építenek, a
levéltárnak és a könyvtárnak véleménye szerint nagyon jó helye lesz ott.
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Rácz Zoltán képviselő: Az a gondja, hogy nincsenek információk, vagy késve érkeznek. Ezt a
döntést sokkal demokratikusabban, sokkal nyitottabban intézné.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné a figyelmükbe ajánlani azt a visszafogottságot, ami
szükséges ahhoz, hogy egy ilyen hihetetlen költségfenntartással működő intézményt majd
később az önkormányzat fenn tudjon tartani. Egy ilyen esetben, nagyon fontos lenne, hogy ez
a tevékenység és a vele összefüggő műszaki adottságok mutassanak a 2018. évi építési
szabályok felé. Szeretné ajánlani a figyelmükbe a fenntarthatóságot, a visszafogottságot annak
ellenére, hogy most van egy ilyen jelentős pénzügyi támogatás.
Ács Rezső polgármester: Természetesen mindig szem előtt tartotta a fenntarthatóságot és ez
a jövőre nézve is igaz. Egy biztos, az új épület fenntartási költségei nem lesznek magasabbak,
mint a jelenlegi könyvtár fenntartási költségei. A meglévő épület felújítása sem jelentene
megoldást hosszú távon.
dr. Haag Éva alpolgármester: Ha döntési helyzet alakul ki ebben az ügyben, akkor a
döntéshozó minden esetben a közgyűlés. A fenntarthatóságot az első perctől kezdve
figyelembe vették, hiszen ez az elsődleges szempont. A két intézmény vezetőjével több soron,
illetve a Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjével, a Humán Bizottság elnök asszonyával és Majnay
Gábor osztályvezetővel már folyamatosak voltak az egyeztetések, hogy a különböző
szempontokat összegezve tudja a városi koncepciót letenni az első körös egyeztetésre. Azt
gondolja, hogy mind az igazgatók, mind pedig az önkormányzat következetesen, a
fenntarthatóság figyelembe vételével vesz részt ezeken a szakmai egyeztetéseken, és ez így
lesz a jövőben is.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
Gombás Viktória képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
106/2016. (IV.28.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont
lehetséges helyszínének kijelöléséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy
határoz, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósításra
kerülő interaktív könyvtár lehetséges megvalósítási helyszíneként a
Szekszárd belterület 4000/10 hrsz-ú ingatlant kívánja igénybe venni.
Az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába kerülés alapjaként
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontját jelöli meg.
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2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés ezen
döntéséről tájékoztassa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a Sportközpont Nonprofit Kft-vel kötendő működtetési szerződés
jóváhagyására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
Szabó Balázs képviselő: A város birtokvédelmi kérelmének helyt adtak, viszont Kerekes László
birtokvédelmi kérelmét elutasították. Mi a jogi helyzet, ha megszavazta ezt a közgyűlés?
dr. Varga Katalin jegyző: Valóban két birtokvédelmi eljárás indult. Az egyik Kerekes László
meghatalmazotti képviselő kérelmére, a másik pedig az önkormányzat nevében eljáró
polgármester kérelmére. Mind a két esetben bejelentette jegyzőként a kizárását. A Tolna
Megyei Kormányhivatal, Paks Város jegyzőjét nevezte ki eljáró hatóságként. Az első
birtokvédelmi kérelmet, amit az ellenérdekű fél nyújtott be, elutasította Paks Város Jegyzője,
az önkormányzat birtokvédelmi kérelmének helyt adott. Az utóbbi birtokvédelmi határozat
végrehajtására nyitva álló határidő még nem telt le, ennek a határidőnek a leteltével van mód
a végrehajtás elrendelésére.
Zaják Rita képviselő: A tulajdonjogi bírósági szakaszban lévő ügy, hogy viszonyul ehhez a
birtokvédelmi eljáráshoz? Van kapcsolat, vagy alá/fölé rendeltség közöttük?
dr. Varga Katalin jegyző: A tulajdonjog és a birtokláshoz való jog nem ugyanaz. A birtokláshoz
való jog az a tényleges használathoz kapcsolódik, a tulajdonjognak pedig több más vetülete is
van. A bírósági per a tulajdonjog iránt folyik. A birtok a tényleges, a tulajdon pedig a jogi
hatalmat jelenti a dolog felett.
Szabó Balázs képviselő: Ha jól értelmezi, akkor gyakorlatilag a birtokon belül Szekszárd Város
Önkormányzata tartózkodik. Polgármester úr meddig hagyja, Kerekes László ámokfutását?
Ács Rezső polgármester: A zárt ülésen kerül sor majd a vizsgáló bizottság jelentésének
tárgyalására.
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Minden jogi eszközt megragadva, és a törvények betartása mellett működve, a szükséges
határozatokat megkapta az önkormányzat Paks Város Jegyzőjétől, annak érdekében, hogy
alátámassza a saját álláspontját. Lesznek még különböző jogi eljárások, mire a megoldásig
eljutnak. Kárt okoz a városnak is természetesen, és azt gondolja, hogyha valamilyen normális
mederben lehetne erről a kérdésről beszélni, akkor ez az ügy már le lenne zárva. A határozati
javaslat 2. pontjában szereplő összeget 5 millió forintban javasolja meghatározni a
közgyűlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
- melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
107/2016. (IV.28.) határozata
a Sportközpont Nonprofit Kft-vel kötendő működtetési szerződés
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
működtetési szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert,
valamint Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatóját
a szerződés aláírására.
2.
A Közgyűlés a teniszkomplexum rekonstrukciójára, továbbá a
2016. évi működtetésére 5.000.000,- Ft összeget biztosít. A Közgyűlés
felkéri a jegyzőt, hogy a működtetés összegét a 2016. évi
költségvetésbe építse be.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2016. április 28.
2. pont tekintetében: 2016. május 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

20. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Tartalék Keretéből
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.

dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és kéri a
közgyűlés támogatását a Gyöngysor Alapítvány - amely karitatív tevékenységet folytat -
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raktárhelyiségének felújítására kért támogatás jóváhagyására, melyre a bizottság 200 ezer Ftot javasol.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Zaják Rita képviselő: A támogatások kapcsán megemlíti a Gemenc Nagydíj rendezésével
kapcsolatban, hogy 1 millió Ft volt betervezve a verseny támogatására, és a verseny előtt nem
sokkal derült ki, hogy tulajdonképpen a szervezőknek ezt a pénzt meg kell osztani. Szerinte ez
nem korrekt eljárás.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A Gemenc Nagydíjnak a lebonyolítása veszélybe került, ugyanis a
nagy szponzorok megkeresték, és elmondták, hogy ebben a formában, nem kívánják a jövőben
a rendezvényt támogatni, mert nem érzik azt, hogy az általuk befizetett több millió forint jó
helyen lenne. Hosszú heteken keresztül egyeztettek, és az a véleménye, hogy legyen egy olyan
rendezvény a Gemenci Nagydíjra felfűzve, ami sok látogatót vonz. Nehezen sikerült közös
álláspontra jutni. Kiderült, hogy a tavalyi költségvetésükben elhasználtak egy olyan
keretösszeget, amelyet 3 évre kötöttek meg. A Sportközpont Nonprofit Kft. lett felkérve a
társrendezvény szabadidős részének megszervezésére.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlésmelynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
108/2016. (IV.28.) határozata
alapítványok támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2016. évi Tartalék Kerete
terhére, összesen 400.000 forint összeggel támogatja az alábbi
alapítványokat a következők szerint:
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Sorszám
1.

2.

3.

Alapítvány neve
Garay János Gimnázium Centenáriuma
Alapítvány
A Keszthelyen megrendezésre
kerülő Helikon ünnepség nevezési díjának
támogatására
Víz’P’ Art Közalapítvány
Bazsonyi Arany festőművészről készülő könyv –
Hubert Ildikó: Tükör által homályosan kiadásának támogatására
Víz’P’ Art Közalapítvány
Az V. alkalommal meghirdetett Szabó Dezső
Művészeti Ösztöndíj Pályázat támogatására
Összesen:

2016. évi Tartalékkeret
200.000 Ft

100.000 Ft

100.000 Ft
400.000 Ft

2.
A Közgyűlés a Gemenci Nagydíjért és Tehetséges
Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány által szervezett Sygnus
42. Gemenci Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny szakmai
szervezési költségeinek fedezésére 500.000,- Ft összeg
támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.
(III.2.) önk. rendelet 1. számú melléklet „Évfordulók,
rendezvények” (505/4/3 előirányzat) terhére.
3.
A Közgyűlés a Gyöngysor Alapítvány részére 200.000,-Ft
összegű támogatást biztosít karitatív tevékenységének
finanszírozására és raktárhelyiség felújítására a Közgyűlés
Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2016. évi kerete terhére.
4.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés soron következő módosításakor a támogatások
beépítésével terjessze a Közgyűlés elé a módosítás tervezetét,
készítse el a támogatási szerződéseket.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződések aláírására, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon a támogatási összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

21. Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
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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 az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
109/2016. (IV.28.) határozata
a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az Önkormányzat és a Kék Madár Alapítvány között
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Védőháló a
családokért” című pályázathoz kapcsolódóan létrejött
együttműködési megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

22. Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Annyi változás történt, hogy kiosztásra
került az általa javasolt szöveg, amely az együttműködési megállapodás alapelveit tartalmazza.
Ennek elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Felületesen ismerve a partnervárosi kapcsolatok hangulatát és
tartalmát, azt szeretné kezdeményezni, hogy ezekhez a kapcsolatokhoz rendeljen az
önkormányzat társadalmat, vagy gazdaságot érintő/érdeklő programokat. Sokkal szívesebben
foglalkozna egy látogatás alkalmával, társadalmi problémákkal, általános zöldprogramokkal,
vagy az aktuális gazdasági fejlesztésekkel stb.
Ács Rezső polgármester: Nem lehet előre tudni, hogy melyik partner, mit szeretne. Van ahol
inkább a barátsággal, a partnervárosi kapcsolatok elmélyítésével, van ahol viszont komoly,
társadalmat érintő problémákkal is foglalkoznak.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
További 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 az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
110/2016. (IV.28.) határozata
partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város és Jajce város (BoszniaHercegovina) között létrejövő partnervárosi együttműködésről szóló
megállapodást.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a partnervárosi

2016. május 4.
Ács Rezső polgármester

23. Külföldi meghívás
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a
delegáció 4 tagjára tegyenek javaslatot.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: A Fidesz Frakció három helyre tesz javaslatot, Gombás Viktória,
Gyurkovics János és Pap Máté képviselők személyében.
Szabó Balázs képviselő: Saját magát javasolja a delegációba.
Zaják Rita képviselő: Értetlenségének szeretne hangot adni, nem érti, hogy mikor ajánlják fel
az ellenzéknek, hogy mehetnek vagy sem.
Ács Rezső polgármester: Nem ajánlott senkinek semmit, négy hely van még a delegációban
és várja a közgyűlés tagjainak a jelentkezését.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel Berlinger Attila tolmács delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel Gombás Viktória képviselő delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel Gyurkovics János képviselő delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 14 fő- 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Pap Máté képviselő delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel Szabó Balázs képviselő delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 14 fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Ács Rezső polgármester delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14
fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
111/2016. (IV.28.) határozata
Dinghai városába történő meghívás elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja
Dinghai város meghívását 2016. június 6-10. közötti programra és az
alábbi személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai közé:


Ács Rezső polgármestert,



Berlinger Attila tolmácsot,



Gombás Viktória képviselőt,



Gyurkovics János képviselőt,



Pap Máté képviselőt,



Szabó Balázs képviselőt.

2. A Közgyűlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a külföldi
kiutazással kapcsolatos előkészületeket tegye meg és gondoskodjon a
költségek kifizetéséről a 2016. évi költségvetés egyéb általános
kiadásaiban szereplő „Nemzetközi kapcsolatok” címén betervezett
előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 3.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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24. Javaslat együttműködési megállapodás
Önkormányzatával
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

jóváhagyására

Bátaszék

Város

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és 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 az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
112/2016. (IV.28.) határozata
Bátaszék Város Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Bátaszék Város Önkormányzata között létrejött együttműködési
megállapodásokat turisztikai fejlesztéssel és iparterület fejlesztéssel
kapcsolatban.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

25. Javaslat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a „Modern Városok Programtávhővezeték építése” tárgyában kötött együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
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Rácz Zoltán képviselő: Független szakértői véleményt, gazdasági számítást kért az
Önkormányzat?
Ács Rezső polgármester: Ezt a beruházást a magyar kormány fogja megrendelni. Az előre
megrendelt tanulmányt a Paksi Atomerőmű az RB-vel közösen, és a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. munkatársainak a bevonásával fogja majd elkészíteni. Nincs független szakértő.
Zaják Rita képviselő: A Magyar Kormány pénze, kinek a pénze? Van a polgármester úrnak arról
tudomása, hogy készültek előzetes hatástanulmányok?
Ács Rezső polgármester: Amikor erről a kérdésről először szó esett, akkor már elmondta, hogy
ez nem egy új dolog, erre vonatkozóan már régebben is voltak elképzelések. Valószínűleg a
forráshiány miatt nem jött létre ez a beruházás. Azt gondolja, hogy ez a megoldás, mind a két
fél számára előnyös. Valóban a Magyar Kormány pénze is közpénz. Azt gondolja, hogy ez a
szekszárdiak, és valamennyi itt élő számára, a távhővel érintettek tekintetében pedig
különösen előnyös.
Zaják Rita képviselő: A polgármester úrnak van tudomása arról, hogy a Kormány megvizsgált
különböző alternatívákat, és a legjobbat választotta ki?
Ács Rezső polgármester: A Kormány a város kérésére meghozta az a döntést, hogy támogatja
a projektet.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor az ötlet felmerült, hogy miért kellene ide Szekszárdra távhő
vezetéket építeni, akkor mennyi volt a déli fűtőműnek a teljesítménye? Megvizsgálta valaki
tisztességesen azt, hogy milyen feltételek lesznek? Volt vagy lesz szakértői vélemény ezzel
kapcsolatban?
Ács Rezső polgármester: Az előre megrendelt tanulmányt a Paksi Atomerőmű az RB-vel
közösen, és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. munkatársainak a bevonásával fogja majd
elkészíteni.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Azt szeretné kérni polgármester úrtól, ha nyilatkozik, két
vezetékről beszéljen. Egy olyan város ellátásáról beszélnek, ahol megszűnt az ipar, ahol a napi
energiafelhasználás rendkívül szerény. Ebben a helyzetben minden korszerűen gondolkodó
város vezetése egy olyan irányba indul el, amilyen például Ausztriában vagy Németországban
is fellelhető. Elmondja, hogy ezzel a vízzel nem lehet közvetlenül fűteni, ez egy biológiai víz,
vissza kell juttatni a Dunába. Ezeknek a szivattyúknak a bekerülési értéke - amely ilyen
mennyiségű vizet mozgat - többszöröse a hagyományos szivattyúkénál. Egy teljesen
elfogadhatatlan fejlesztésről van szó, ami a következő 50 évre nyomot hagyna 5600 családnak
az életében. Szeretné a figyelmüket felhívni, hogy a kérdés nagyon súlyos, több évtizedre a
város energiaellátását szolgálhatja.
Ács Rezső polgármester: Gondolja, hogy kellőképpen utána jártak a kérdésnek, megvizsgálták
az előtanulmányt is, és ez alapján hozták meg a végkövetkeztetést. Bizonyára azzal is tisztában
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vannak, hogy egy gázfűtéses lakás és egy távfűtéses lakás fenntartási költsége hogy aránylik
egymáshoz. A lehetőség ezzel a fejlesztéssel, közép- és hosszútávon azoknak is megteremti a
távfűtésre való rácsatlakozást, akik gázos lakásban laknak. Természetesen elfogadja, hogy
mindenkinek más az álláspontja. Az a kérése, hogy mindenki a szekszárdiak mindennapjainak
javítását tartsa szem előtt.
Kővári László képviselő: A helyi klímakör által március 17-én tartott konferenciára a meghívott
képviselők elfelejtettek eljönni. Kőrösi Csaba úr - aki a köztársasági elnök mellett - az ENSZben is képviseli Magyarországot klímaügyben, elmondta, hogy ennek a hozadéka jóval
nagyobb annál, mint bárki gondolná.
Rácz Zoltán képviselő: Egy nagyon egyszerű dolgot ajánl mindenkinek, ossza el a 10 milliárd
forintot az 5600 lakás számával. Nem lesz olyan üzem, amely azért jönne Szekszárdra, mert
nagy az energiafelhasználása.
dr. Mezei László képviselő: Biztos hogy tudják a képviselőtársak, akik igennel szavaznak, hogy
mennyi olyan község, település van, amely alkalmazta ezt a módszert amióta Paks működik. A
klíma és a zöldenergia városa Szekszárd, akkor ez lenne a megoldás, hogy olyan technológiát
hozunk a városba, amelyet még senki nem alkalmazott. A fenntartási költséget ki fogja
biztosítani a lakásoknak? A lakások zöldenergia felújításához 1,2 millió Ft-os beruházásra lenne
szükség.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 nem szavazattal elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
113/2016. (IV.28.) határozata
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a „Modern Városok Programtávhővezeték építése” tárgyában kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. között a „Modern Városok Program –
Távhővezeték építése” tárgyában létrejött együttműködési
megállapodást.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester
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26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I.
negyedév)
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gombás Viktória és Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 12 fő,
a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
114/2016. (IV.28.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról szóló
beszámoló (2016. I. negyedév) elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2016. január 1. – 2016. március 31.
közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

27. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
115/2016. (IV.28.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló
elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
1/2016. (I.28.), 13/2016. (I.28.), 30/2016. (II.25.), 32-33/2016. (II.25.),
37/2016. (II.25.), 47/2016. (II.25.), 53-54/2016. (II.25.), 60-63/2016.
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(III.8.), 64/2016. (III.31.), 66-73/2016. (III.31.), 75-76/2016. (III.31.),
78/2016. (III.31.), 80-81/2016. (III.31.), 83-86/2016. (III.31.) 88/2016.
(III.31.), 93/2016. (III.31.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés az 1/2016. (I.28.) és a 13/2016. (I.28.) számú
határozatok végrehajtásának határidejét 2016. május 31-ig
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

28. A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszáma
módosításának véleményezése (intézményi átszervezés)
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és azzal a
módosítással javasolja elfogadásra, hogy az 1. pont utolsó sorában „maximális tanulólétszám
500 főre való módosítását” szerepeljen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gombás Viktória és Szabó Balázs képviselők visszatérnek az ülésterembe, a közgyűlés létszáma
14 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
116/2016. (IV.28.) határozata
a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola felvehető maximális
tanulólétszáma módosításának véleményezéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint működtető
önkormányzat – támogatja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (a továbbiakban: KLIK) javasolja az oktatásért felelős
miniszternek a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola maximális
tanulólétszámának 500 főre történő módosítását.
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2. A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a KLIK
Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
a 2. pont tekintetében: 2016. május 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

29. Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és 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, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
117/2016. (IV.28.) határozata
átadott pénzeszköz biztosításáról a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére legkésőbb 2016. december 31.
napjáig terjedő visszafizetési kötelezettséggel 12.000.000 Ft összegű
átadott pénzeszközt biztosít.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, a jegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

30. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi
adatairól
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
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Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
dr. Máté István képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
118/2016. (IV.28.) határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi
adatairól szóló beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag
elfogadja a Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. beszámolóját - a helyi közlekedés ellátására megkötött
közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján – a város
helyi közlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat
folytasson le a keletkezett veszteség finanszírozásának a
nagyságrendjéről és formájáról.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

31. Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések megkötésére
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Máté István képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
119/2016. (IV.28.) határozata
a Kék Madár Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződések
megkötéséről
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja
a Kék Madár Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződéseket az
előterjesztés szerinti tartalommal.

2.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási
szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

32. Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
120/2016. (IV.28.) határozata
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
létrehozásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
önkormányzat hazai és európai uniós forrásból megvalósuló
pályázataival kapcsolatos tervezési, műszaki ellenőrzési feladatok
ellátására 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságot alapít.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdasági társaság
alapításához szükséges dokumentumokat készíttesse elő, és azt
terjessze a Közgyűlés következő ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2016. május 15.
Ács Rezső polgármester

33. Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna és Szabó Balázs képviselők elhagyják az üléstermet, a közgyűlés
létszáma 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
121/2016. (IV.28.) határozata
a Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2016/3. sz. részleges módosításának
programját megtárgyalta, és
a sportcsarnok területén a Vk- M3 jelű építési övezet szerinti 12
m-es megengedett legnagyobb építménymagasságot 15 m-re kívánja
megnövelni, a zöldfelület 40 %-os legkisebb mértéke 30 %-ra kívánja
csökkenteni, vagy a Vk-M3 jelű építési övezet szabályozási előírásainak
megváltoztatásával, vagy a terület más építési övezetbe történő
átsorolásával;
az I. Béla Gimnázium területéhez kapcsolódóan a Vk-M2 jelű
építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértékét 25 %-ra kívánja
csökkenteni.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a településrendezési
eszközök módosításának előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

34. Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Csillagné Szánthó Polixéna visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
122/2016. (IV.28.) határozata
az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárd,
6008/19 hrsz-ú ingatlanon a P.S.A. Kft. (1146 Budapest, Szabó József
u. 4.) telephelyet létesítsen.
2.
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 6008/19 hrsz-ú ingatlan a
P.S.A. Kft. (1146 Budapest, Szabó József u. 4.) részére bérbeadásra
kerüljön pályázatának kedvező elbírálását követően, a támogatási
szerződés megkötésének dátumától kezdődően az üzemcsarnok
létesítéséhez szükséges engedélyek jogerősre emelkedését követő 8.
napig, de maximum a projekt megvalósításától számított öt évig,
határozott időre, 50 Ft/m2/hó bérleti díj ellenében. A Közgyűlés
továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a kialakított telekre vonatkozóan a
társaság javára vételi jog kerüljön földhivatali bejegyzésre, 4.500
Ft+áfa/m2 áron azzal, hogy az adásvételre abban az esetben kerül sor,
hogyha a cég megszerezte az üzemcsarnok építéséhez szükséges
engedélyeket. Az addig az időpontig kifizetett bérleti díjat a felek a
vételárba beszámítják.
3.
A Közgyűlés mint a bérelt ingatlan tulajdonosa a bérleti
szerződést közvetlenül a bérlővel köti meg, azzal a kikötéssel, hogy
amennyiben a határozott időre kötött bérleti szerződés lejár anélkül,
hogy a társaság a beruházást megvalósította volna, a vételi jog a bérleti
szerződés megszűnésével együtt hatályát veszti.
4.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerződés –
fentiekben meghatározott feltételekkel történő - elkészítésére,
valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
5.
A Közgyűlés hozzájárul a fejlesztés megvalósításához és
fenntartásához a projekt befejezésétől számított legalább 5 év
időtartamra az Önkormányzat tulajdonában lévő telkekre
vonatkozóan. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 6.
Ács Rezső polgármester
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35. Zöldítsük Szekszárdot! Közpark létrehozása a volt laktanya területén
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
Zaják Rita képviselő: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: A TOP-on belül szerepel egy „Zöld város” programpont. Ennek a
programpontnak a keretében növelni szeretné a zöldfelületek arányát. Az a kitűzött cél, hogy
a városban található célszerűtlen tereket, kihasználatlan területeket bevegyék ebbe a
programba.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő – 7 igen szavazattal, 6 nem szavazat mellett elfogadott.
dr. Haag Éva alpolgármester: Új szavazást kér tekintettel arra, hogy a határozati javaslatot
félreértve rossz gombot nyomott a szavazásnál.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 9 nem szavazattal elvetett.
36. Javaslat Ideiglenes bizottság létrehozása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
Zaják Rita képviselő: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: A mai napon a közgyűlés napirendi pontjai között többször is
szerepeltek már a Modern Városok Program pontjai, nem igazán látja értelmét egy ideiglenes
bizottság felállításának. Minden egyes részeleménél folyamatosan tájékoztatja a
nyilvánosságot. Minden Modern Várossal, és TOP-al kapcsolatos kérdésben a közgyűlés dönt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 9 nem szavazat mellett elvetett.
A polgármester szünetet tart.
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37. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda
medencéjének méretére
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A szakma számára a 25×33 méteres medence elfogadható? A további
egyeztetések, például a lelátó szélesség, a létszám tekintetében megtörténtek, vagy kicsit
nagyobb nyilvánosság bevonásával történik majd? A tervek elkészülte előtt megtörténtek az
egyeztetések?
Csillag Balázs ügyvezető: A tervezési folyamat során, a szakmával az egyeztetés megtörtént.
A tervezői program kiírásakor, azokat a szempontokat is figyelembe vették, amelyek
esősorban a helyi adottságokhoz igazodnak, és a helyi igényeket szolgálják. A társasági
adókedvezmény igénybe vétele volt a pályázat beadásakor az egyik szempont, ezért a vízilabda
előírásainak minden szempontból maximálisan megfelel az uszoda. A Magyar Úszó
Szövetségtől is kért állásfoglalást a szakmai résszel kapcsolatban, az ő véleményük alapján egy
olimpiai méretű medence megépítése lenne az optimális. Azt gondolja, hogy ez egy Szekszárd
méretű város esetében túlzó. Azokat az igényeket maximálisan kielégíti, amelyet az úszó
szakosztály és szabadidősport támaszt. Vízilabda esetében, akár nemzetközi verseny
rendezésére is alkalmas. A lelátó 260 fő befogadására képes, ez a tervezés folyamán a
menekülési útvonalak kialakítása során alakult így.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A helyi igények támogatását fogja kinyilvánítani, és egészen biztos,
hogy az ügyvezetőtől hallott információk alapján ez teljesen elfogadható. Nagy örömmel látja,
hogy nem tapasztalható ebben a döntésben semmi külső kényszer. Részéről támogatható a
javasat.
Gyurkovics János és Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 12
fő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zotán képviselő: Ha így alakult a helyzet, hogy lehetőség nyílik egy új uszoda építésére,
azt maximásan támogatni tudja. Mindenképpen a 25 méteres medencét tudja elképzelni,
hiszen 2000 fő jár körülbelül uszodába, a vízilabda csapattól függetlenül.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitaszakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a 25×33 méteres medencéről szóló határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
123/2016. (IV.28.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új úszómedence
méretéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett uszoda
úszómedencéjének méretét 25 m x 33 m-ben határozza meg.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
38. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Miért kell lebontani a
kifogástalan szerkezeti állapotú Sportcsarnokot?” címmel.

Rácz Zotán képviselő: A Modern Városok program keretében a polgármester úr rejtélyes
okból el akarja bontani a 90-es évek elején épült, 3600 m2 vasszerkezetű csarnokot. Az
igényeknek, annak idején maximálisan megfelelt. Mára már kevés az öltöző, kicsi a nézőtér,
nem a sporteseményekhez, hanem a ritka koncertekhez. Jó lenne a sikersportágnak számító
asztalitenisznek, és a küzdősportoknak is nagyobb edzésterületet biztosítani. Ha a meglévő
helyiségeket figyelembe veszi, akkor 800 m2 plusz területre lenne szükség. A mostani
sportcsarnok belmagassága nem felel meg egy nemzetközi röplabdamérkőzés
lebonyolításához, kb. 50 cm hiányzik. Szekszárdon soha nem volt nemzetközi röplabda. A
fenntartási költsége a csarnoknak havonta 2,2 millió forint, az önkormányzat
költségvetéséből. Orvosolhatók lennének ezek a meglévő hiányosságok? A nézőteret a
veszprémihez hasonlóan bővíteni lehetne, a hőszigetelést megoldani, a tetőablakokat
kicserélni. A 2 millió forintos rezsiköltség 400 ezer forintra csökkenne. Az épület előtt egy nagy
tér található, amely beépíthető, edzőterem és öltözők számára. Ez az elképzelés 1,1-1,3
milliárd forintból kivitelezhető. Kéri javaslatának megfontolását, és független szakértő
megbízását.
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy a sportcsarnok valóban nem rendelkezik azokkal
a terekkel, amelyek valamennyi Szekszárdon működő sikeres egyesület ellátására alkalmas. A
Sportközpont igazgatója lefolytatta a szükséges előzetes felméréseket, összegyűjtötte az
igényeket, amelyeket az egyesületek megfogalmaztak. Ezen egyesületek egy térben való
elhelyezése szempontjából, mindenféleképpen bővítésre lenne szükség, de az épület
infrastruktúrája ezt nem teszi lehetővé. Azt gondolja, hogy abból a szempontból, hogy egy
megyeszékhely esetében valamennyi sportágat - mellette uszodaépülettel - egy helyen el
lehet látni, azt csak egy tejesen újragondolt koncepcióval lehet megvalósítani. Szekszárdon
színvonalas szórakoztatóközpont, rendezvényközpont, amely őszi/téli időszakban nagyobb
rendezvények befogadását is lehetővé tenné, nincs. Azt gondolja, hogy ennek tudatában,
hosszú távon a legjobb döntés az, hogy egy korszerű, a mai energetikai szabályoknak
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megfelelő, zöldenergiával ellátott új épület létesüljön Szekszárd sportszerető közössége
számára.
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ.
dr. Tóth Gyula képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 12 fő - 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat
mellett elfogadott.


Rácz Zoltán interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Kinek nem éri meg?” címmel:

Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr aláírt egy megállapodást a Paksi Atomerőművel egy
hővezeték építésének a lehetőségére. Kinek éri ez meg? Nyilván a földtulajdonosoknak, akik
területén építik a vezetéket. Az RB által készített megvalósulási szakvéleményt,
összeférhetetlennek tartja. A csőgyártó cégnek is megéri, hiszen 64000 méter, 40 cm átmérőjű
szigetelt cső ára 6 milliárd forint. A fővállalkozó szinte nem is lehet más, mint Mészáros Lőrinc
valamelyik cége. Az összes szekszárdi nagy beruházás esetén, 20% alatt nincs fővállalkozói díj,
ez 2 milliárd forint. Kinek nem gazdaságos ez a beruházás? A szekszárdiak 2/3-nak, akik semmit
sem fognak ebből érezni. Mi nem fog megvalósulni a polgármester úr elképzeléséből? A
szekszárdi családoknak házanként 1 millió forintos pályázati pénzt kellene biztosítani, energia
racionalizálásra. Ha a polgár ugyanennyivel megtoldja az összeget, 2 millió forintból már a
2018 utáni szabványnak megfelelően fel lehetne újítani a panelházakat az egész városban.
Akkor nem 7 ezer, hanem 12-13 ezer forinttal csökkenne a fűtésszámla. A normál méretű
családi házaknál, ebbe az összegbe egy 10 centiméteres hőszigetelés és ablakcsere is
beletartozna. Ez a felújítási munka, 200-300 szekszárdi szakembernek adna munkát, 5-6 éven
keresztül, és az adóbevétel is a város költségvetését gyarapítaná.
dr. Tóth Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, Gombás Viktória képviselő elhagyja az
üléstermet. A közgyűlés létszáma 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Ez a téma átbeszélésre került már a távhő vezeték kapcsán, ezért
külön nem kívánja megválaszolni. Elfogadja a választ?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 12 fő - 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat
mellett elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ki a felelős azért, hogy
még mindig itt ülünk?” címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Ha a ZÁÉV dogozott pénz nélkül, akkor még a decemberi átadás sem
történhetett volna meg, mert nem volt kész hiánymentesen az épület. Milyen garanciális
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munka van egy át nem vett épületen? Ha félkészen átvettek egy állami beruházáson átesett
épületet, akkor ez okirat hamisítás vagy költségvetési csalás? Ki ennek a felelőse? Felkéri
jegyző asszonyt, és alpolgármester asszonyt, hogy vizsgája meg jogi szempontból a feltett
kérdéseket, és ha szükséges, tegye meg megfelelő lépéseket.
Ács Rezső polgármester: Felkéri jegyző asszonyt, hogy az SZMSZ szerint válaszoljon képviselő
úr kérdéseire. De egy témában, egy évben, egyszer lehet interpellálni. Az elmúlt alkalommal
írásban jutatta el ugyanezeket a kérdéseket a témával kapcsolatban, amelyet már meg is
válaszolt.
dr. Varga Katain jegyző: Az SZMSZ annyit tartalmaz, hogy ugyanabban a témában évente egy
alkalommal nyújtható be interpelláció.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mikor olvassa el a
polgármester úr az SZMSZ-t?” címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr mikor fogja elolvasni az SZMSZ polgármesteri
kötelezettségek fejezetét? Ugyanis 30 napon belül válaszadási kötelezettsége van, bármilyen
képviselői kérdésre. Erre a kérdésre nem vár választ.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Galambokról” címmel.

Zaják Rita képviselő: Az először március 16-án, majd április 22-én feltett kérdésére mikor kap
választ?
Ács Rezső polgármester: Utánanéz a kérdésnek.


Zaják Rita kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Az Öveges-programról” címmel.

Zaják Rita képviselő: Érintette bármilyen formában Szekszárdot ez a program? Érdekelt
valamelyik iskola?
Ács Rezső polgármester: Igen, érintett, hiszen mindenki tudja, hogy az I. Béla Gimnáziumban
megvalósult egy laborberuházás, a program által biztosított források igénybevételével.
Zaják Rita képviselő: A vizsgálatban érintett az iskola?
Ács Rezső polgármester: Valamennyi Öveges-programot vizsgálják az országban, így ez az
iskola is érintett.


Zaják Rita kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Tenisz” címmel.

Zaják Rita képviselő: Ezt a kérdését írásban fogja feltenni.
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Zaják Rita kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Parkolóban hagyott járművek.”
címmel.

Zaják Rita képviselő: Lakossági bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalhoz jó pár héttel
ezelőtt, két veszteglő járműről. Nem kaptak választ a lakók. A két jármű – amiből az egyik egy
munkagép - mikor fog onnan elkerülni?
Ács Rezső polgármester: Felkéri Märcz László igazgatóságvezetőt a válaszadásra.
Märcz László igazgatóságvezető: Az üzemképtelen gépjárművek elszállíttatása ügyében
folyamatban van az intézkedési terv kidolgozása. Zajlik a rendőrséggel az egyeztetés az
elszállítás módjával kapcsolatban, hiszen ezeket a járműveket nem csak elszállítani, hanem
őrizni is kell utána. A munkagép elszállításával kapcsolatban elég komoly műszaki akadályokba
ütköznek, de folyamatban van a megoldás.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt üléssel folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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