Szám: IV.56-16/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. október 28-án
(szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Kerekes László,
Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte: Gombás Viktória képviselő.
Összesen: 14 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,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos, a GPB elnök-helyettese,
dr. Pesti Krisztina jegyzőkönyvvezető,
dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens.
Meghívott:

Csillag Balázs ügyvezető igazgató.

Ács Rezső polgármester a napirend előtt Dinghai városából érkező küldöttséget a két nemzet
himnuszának meghallgatását követően köszöntötte, és bemutatta a várost és környékét.
Hangsúlyozta, hogy a nagy távolság ellenére is élő és intenzív a kapcsolat a két város között,
és bízik a további sikeres együttműködésben.
A dinghai küldöttség vezetője, Zhuang Ji Yan polgármester asszony megköszönte a
meghívást, majd röviden bemutatta városukat és a körzetet. Dinghai ötezer éves múltra
visszatekintő jelentős kikötőváros, amely dinamikusan fejlődik. A jövőben a további
fejlesztések mellett a kifelé való nyitásra helyezik a hangsúlyt, és bíznak abban, hogy
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Szekszárd ennek a folyamatnak a része lesz. A polgármester asszony végezetül meghívta a
város küldöttségét a 2016-os sanghaji világkiállításra, ahol saját pavilonjuk lesz.
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő jelen van, a
közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Jelzi, hogy a napirendek között a sorrendben
változás lesz.
Zaják Rita képviselő: Hét kérdést szeretne intézni Ács Rezső polgármesterhez, az alábbi
témákban:
1. „Közétkeztetés”
2. „Fóliás uszoda”
3. „Alfa-Nova 2009.”
4. „Kompenzálni többféleképpen lehet, vagy mégsem?”
5. „Elmentek a falig, nagyot koppantak”
6. „Műfüves pálya”
7. „Hol pattog a labda 2.0?”
Rácz Zoltán képviselő: Alpolgármester asszony nem érez felelősséget a felügyelőbizottság
elnökeként a Vízmű jelenlegi helyzete miatt? Polgármester úrtól kérdezi, hogy a Vízmű
felszámolása nem jár a város számára vagyonvesztéssel? A német testvérváros látogatása
kapcsán említette polgármester úr, hogy kalandpark lesz Szekszárdon. Vajon lesz? Valójában
mi Máté Péter úrnak a státusza? Jegyző asszonytól kérdezi, hogy a testület tagjai a városi
tulajdonú cégek, ingatlanok területére beléphetnek?
dr. Mezei László képviselő: Kérdése, hogy a Közbiztonsági Tanács a Fideszé? Továbbá
kérdést intéz az október 23-i beszéd értelmezésével kapcsolatban polgármester úrhoz.
Ács Rezső polgármester: A múlt közgyűlésen egy interpelláció hangzott el irányába, amelyre
írásban adott választ az SZMSZ-ben meghatározott határidőn belül. Ezt a válasz napirendre
kell tűzni az „Kérdések, interpellációk” napirendi pont keretében.
Két új napirendi pont felvételére tesz javaslatot:
-

-

Nyilvános ülésre:
Áldozatsegítés és bűnmegelőzési program támogatása
(246. sz. előterjesztés)
Zárt ülésre:
Egyezség kötésére vonatkozó javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft f.a. ellen indított
felszámolási eljárásban
(247. sz. előterjesztés)

A polgármester szavazásra teszi fel a 246 sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
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A polgármester szavazásra teszi fel a 247 sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen
szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (……)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a "Szekszárd" név
használatáról szóló 37/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.

Javaslat bankszámla hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok önkormányzati tulajdonba
vételére
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Településrendezési terv részleges módosítása
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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7.

Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás jóváhagyására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.

Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Tájékoztatás a Szociális Központ
közzétételéről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

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

16.

Javaslat többletfeladatok ellátásához költségvetési pótelőirányzat biztosítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

intézményvezetői

pályázati

felhívásának
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17.

Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Magyarországi Metodista Egyház kérelme
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

20.

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

21.

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

22.

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

Kérdések, interpellációk
Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Közétkeztetés” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Fóliás uszoda” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Alfa-Nova 2009.” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kompenzálni
többféleképpen lehet, vagy mégsem?”
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Elmentek a falig, nagyot
koppantak” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Műfüves pálya” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hol pattog a labda 2.0?”
címmel,
Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: Nem érez felelősséget
a felügyelőbizottság elnökeként a Vízmű jelenlegi helyzete miatt?
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A Vízmű felszámolása nem
jár a város számára vagyonvesztéssel?
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Lesz kalandpark
Szekszárdon?
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Valójában mi Máté Péter

-
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-

úrnak a státusza?
Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Varga Katalin jegyzőhöz: A testület tagjai a városi
tulajdonú cégek, ingatlanok területére beléphetnek?
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A Közbiztonsági
Tanács a Fideszé?
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az október 23-i beszéd
értelmezésével kapcsolatban

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE
23.

Szent István tér 18. sz. alatti társasház tetőtér ráépítés ártalmatlanítása
(244. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.

Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás
közzétételére
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottságába új tag
delegálására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

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

28.

Egyesség kötésére vonatkozó javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft ,,fa” ellen indított
eljárásban
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: A napirendi pontok sorrendjének a módosítását jelenti be, mivel
Csillag Balázs ügyvezető igazgató jelezte elfoglaltságát, ezért a 16. napirendi pontot javasolja
megtárgyalni.
1.

Javaslat többletfeladatok ellátásához költségvetési pótelőirányzat biztosítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Annyival egészítené ki az előterjesztést, hogy az általa
összeállított költségvetés értelemszerűen a jelenlegi sátorfedéses uszoda üzemeltetésére
vonatkozik. A táblázat alján szereplő végösszeg nem teljes egészében plusz összegként
jelentkezik a Sportközpont költségvetésében. Értelemszerűen a most már bezárt fedett
uszoda üzemeltetése során is jelentkeztek költségek. A személyi jellegű költségek és a
közüzemi díjak azok, amik igen jelentősek. Ami többletkiadást jelent, az a 13,2 millió Ft-os
bruttó összeg, hiszen a 17 fő személyi állomány a Vízmű Kft. állományából került át a
Sportközponthoz. Az energiaköltségek pedig értelemszerűen a régi uszodánál is jelentkeztek.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. többletfeladatainak
ellátásához 56.951.517 forint összegű költségvetési pótelőirányzat biztosításának
elfogadását javasolja a közgyűlésnek az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére. A
bizottság a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának javadalmazását
2015. október 1. napjától 550.000 forint/hó összegben javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A fóliasátras megoldás eddig mennyibe került és mire készen lesz teljes
egészében, akkor mennyi lesz a végösszeg?
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A költségvetés összeállításánál a létesítmény elnevezésű
táblázatban lehet látni a bérleti díjakkal és a létesítmény felállításával kapcsolatos
költségeket. Ezeket árajánlatok alapján választotta ki, ez ennyibe fog kerülni, ahogy a
táblázatban szerepel.
Rácz Zoltán képviselő: Ha a meglévő épület korszerűsítését 100 millió Ft-ból meg lehetne
valósítani. Feltételezi azt, hogy eldöntött kérdés az, hogy ezt az uszodát mindenképpen be
akarja zárni a város, a város vezetése. Viszont megfontolás tárgyává teszi azt, hogy abból a
200 millió Ft-ból, amit az előző polgármester úr kölcsönként adott az OPEL Süveges cégnek,
abból tulajdonképpen ez az egész uszoda probléma megoldható lett volna. Úgy érzi, hogy a
ponyvás megoldás hibás lépés volt. Miért nem lehetett ezt közösen megbeszélni?
dr. Mezei László képviselő: A Vízmű Kft. igazgatója tett egy olyan határozott kijelentést,
hogy egy ügyvédi hiba következményeként alakult ki ez a szerencsétlen helyzet, aminek egy
7
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dominó hatása van. Teljesen elfogadhatatlan, hogy egy ügyvédi hiba miatt egy 2 milliárd Ftos vagyonnal rendelkező rendszerbe beengednek egy felszámolót. Ez a 2 milliárd Ft-os
vagyon most hozzáférhető egy felszámoló számára. Hoztak egy olyan döntést, aminek 60
millió Ft plusz költségterhe van egy olyan gazdasági rendszerben, ahol közel 3 milliárd Ft
pénzügyi tartozása van egy olyan önkormányzatnak, amelynek egyetlenegy vállalata sem
működik jól, mindegyik veszteséget termel. Biztos benne hogy olyan háttérdöntések, alkuk
születtek, aminek következménye ez a rossz megoldás. Elfogadhatatlannak, a város számára
károsnak és kifejezetten hűtlen kezelésnek tartja. Nemmel fog szavazni, ez az egész folyamat
olyan irányt vett, ami kezelhetetlen. Csillag Balázs ügyvezető ezen a két jövedelmen kívül kap
másfajta jövedelmet? Milyen háttér megállapodás született, mely belekényszerítette a
várost ebbe a rendkívül rossz pénzügyi kondícióba, egy újabb rossz megoldásba, mely 60
millió Ft-os újabb forrást vesz igénybe, melyet hitelből fognak megoldani?
Ács Rezső polgármester: Egyet elfelejtenek a teremben ülők, hogy az uszoda üzemeltetése
veszteséges volt, mintegy havi 6 millió Ft veszteséget termelt. Ebben a 60 millió Ft-ban a régi
uszoda vesztesége is benne volt. 70 millió Ft veszteséget termelt egy évben. Tehát nem 60
millió a veszteség, mert ez eddig is benne volt a rendszerben, hanem a kettő különbözete,
amit a költségvetésből biztosítani kell. Így korrekt és pontos a tájékoztatás, és ez az
előterjesztésben benne van. Nem volt háttér megállapodás, hogy az uszodát milyen
formában üzemeltessék. Szeptember 14-én készült el az a statikai vélemény, ami
egyértelműen leírta, hogy ebbe az épületbe nem szabad bemenni. 1000 gyermeket érint az
iskolai úszásoktatás. Olyan megoldást kellett találni, ami biztonságot és gyors megoldást
jelent. Nagyon szívesen veszi bárki ötletét. Ilyennel nem kereste meg senki, viszont ő másfél
héten belül megtalálta a megoldást. Azon lehet vitatkozni, hogy jó ez a megoldás vagy sem,
de a régi uszodának bármilyen szintű újjáépítése kidobott pénz. Ez egy olyan megoldás, ami
kevés van az országban, biztos benne hogy lesznek olyan hibák, amit meg kell oldani, de az
volt a legfontosabb, hogy az iskolai úszásoktatás feltételeit meg tudják teremteni. Egyébként
már a vízilabdázók, úszók is járnak edzeni. Nem ideálisak a körülmények, de ami jelenleg
rendelkezésre áll, az a célnak megfelel. Komolyabb beruházásra nem is gondolt, hiszen
amikor arról volt szó, hogy a következő öt esztendőben mit szeretne a város, ott van az
uszoda az elsők között. Készen vannak az engedélyes tervek, megvan a helyszín, ahogy a
források rendelkezésre állnak, meg lesz építve. Erre most idő nem volt. Azt gondolja, hogy jó
döntés volt.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A képviselő úr kérdésére válaszolva a Sportközpont
vezetőjeként bruttó 400.000 Ft a fizetése. Eddig a Vízmű Kft. üzemeltetésében lévő jégpálya
és uszoda létesítmények vezetőjeként bruttó 150.000 Ft volt a megbízási díja. Azzal hogy
ezek a létesítmények a Sportközpont Nonprofit Kft-hez kerülnek, így a Vízmű Kft-vel a
jogviszonya okafogyottá vált. Egyéb más juttatást nem kap.
Zaják Rita képviselő: Az uszodával kapcsolatban hogyan alakultak a körülmények? Egy
zuhanyzó van és a víz jéghideg, a vízmélység 120 cm, ez többeknek gondot okozott. Ez a
vízmélység szakmailag nem túl ideális. Erre lesz valami megoldás? És a jövő hétfői nyitásra
elkészül minden?
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Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Az eső miatt az ácsok nem tudtak időre úgy dolgozni, hogy
befejezzék a fogadó épületet, valóban ideiglenes körülmények fogadták az iskolai
csoportokat. A visszajelzéseket hallva azon a héten az iskolai csoportokat lemondta. Ez az
egy hét elegendő volt arra, hogy ezen a területen minden hiányosság pótolva legyen. Akkor
is ott voltak az ÁNTSZ illetékesei, azóta is szinte napi szinten egyeztetve van velük és a
katasztrófavédelem munkatársaival is. Az épület teljes egészében elkészült. Mindenkinek
szívesen megmutatja a már teljesen elkészült és véglegesnek mondható állapotot. A
bejáráson az ÁNTSZ részéről is elhangzottak olyan plusz igények, amit a jogszabály
megfogalmaz a létesítmény befogadóképességéhez, és az ahhoz tartozó kiszolgáló
létesítmények számával, ebben az esetben konkrétan a zuhanyzók számával kapcsolatban.
Ezeket is pótolta, bővítette a fogadóépületet. Kettő férfi és kettő női zuhanyzó került
kiépítésre és az előírásoknak minden tekintetben megfelelnek. Hétfőn reggel a hatóságok
tartottak egy ismételt bejárást, mindent rendben találtak és az engedélyt megadták. A
közönség számára az uszoda már nyitva van. A medence vízmélysége adott. Vizsgálja a
megoldási lehetőségeket, hiszen valóban a kicsiknek a 120 cm túl mély. A régi uszodában a
tanmedence mélysége 70 és 90 cm között volt. Létezik egy víz alá tehető rámpa, ami
lényegében 70 cm-re csökkenti a vízmélységet. Ennek a bekerülési költsége nem csekély,
igyekszik erre is megoldást találni.
Kerekes László képviselő: Döntött a közgyűlés egy 5 millió Ft-os keretről, hogy a régi uszoda
megnyit és a felszámoló kérte, hogy csak az esetben engedi a működést, hogy ha az 5 millió
Ft megvan. Viszont nem döntött a közgyűlés arról, hogy egy új létesítmény fog megépülni.
Mi alapján született a döntés, hogy ez az állapot lesz kialakítva? Számolt azzal igazgató úr,
hogy a havat le tudják takarítani?
Ács Rezső polgármester: A Sportközpont Nonprofit Kft. volt az, aki ezt a folyamatot
végigvitte, ezt a döntést az igazgató hozta meg. A közgyűlés előtt az előterjesztés nem volt,
bár többször tárgyalták ezt a kérdést és a megoldási lehetőségeket. Erre vonatkozóan most
születik döntés, és a szükséges költségvetési forrásokat biztosítják ehhez.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: A sátor mindenféle tanúsítvánnyal rendelkezik, ami ilyen
célra is használhatóvá teszi. A jégpályától eltérően az a sátor belülről fűtött, ezért
valószínűleg a tél folyamán a hó leolvad a tetejéről. De ha nem fog, akkor egy ipari alpinista
céggel köt szerződést, akikkel megállapodás születik arról, hogy hóesés kezdetekor már
jönnek és takarítják a sátor tetejét Ez egy elfogadható megoldás, és hatékonyabbnak
gondolja, de természetesen elsődleges a bent tartózkodó sportolók és gyerekek testi épsége.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy probléma ne forduljon elő.
dr. Mezei László képviselő: Vannak elképzelések régi uszoda területének hasznosításával
kapcsolatban?
Kerekes László képviselő: Ezeknél a rendszereknél úgy oldják meg a hó veszélyt, hogy a sátor
két rétegű, befújnak meleg levegőt a két réteg közé, erre külön gépészet van.
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Ács Rezső polgármester: Több olyan terület van a városban, ami fontos és meghatározó,
valamint a fejlesztések szempontjából figyelembe vehető lesz. Ennek egy részét akár az
uszoda területe is képviselheti. Egy éve, mióta meghirdette a programot, amelyet szeretne a
következő 6-7 évben megvalósítani, abban benne voltak azok a lehetőségek, amelyre például
ez a terület is felhasználható. Az új uszodának a tervei legalább 3 éve elkészültek, úgy
építették ki a fürdő mellett a gépészetet, hogy oda lehessen építeni. Fel kell gyorsítani az
eseményeket. 3-4 évvel ezelőtt már el lett döntve, hogy az új uszoda hova épül. A
sporttelepen a nyitott élményfürdő mellett három ütemben valósulna meg az egész
komplexum. Az első ütem megépült, a második lenne az uszoda, a harmadik pedig a fedett
élményfürdő.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A statikai szakvélemény, illetve a probléma megoldásával
kapcsolatban más a véleménye. Szerinte nem látja a problémát a szakértő. Ahhoz, hogy
bizonyos dolgokat meglásson, bontásra lett volna szükség. Tehát a szakvélemény úgy
állapította meg, hogy problémás az épület, mert esetleg leomolhat, és nem akar felelősséget
vállalni. Ez nem egy végleges szakvélemény, amire hivatkozik, ebben lát problémát. Eltelt
nagyon sok idő, meg lehetett volna csinálni a szigetelésnek a bontását és kiderült volna, hogy
valószínűleg kevesebb költségből az uszoda helyreállítható.
Zaják Rita képviselő: Szeptember 23-án volt közgyűlés, akkor nem volt napirendi ponton az
uszoda témája. Ehhez képest másnap sajtótájékoztató volt ebben az ügyben. Azt szeretné
kérni, hogy a jövőben legyenek szívesek tájékoztatást adni a képviselőknek. Neki személy
szerint rendkívül kellemetlen, amikor nem tud tájékoztatást adni egy ügyben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A szekszárdi uszoda tartószerkezete teljes körű felülvizsgálatra
szorul, írja ezt a statikus szakvélemény: ,,Nem lehet egy ilyen nagy fesztávú
tartószerkezetnek csak részelemeit ellenőrizni és karbantartani, a szerkezet minden
méretének szerepe van a teherhordásban és a tartószerkezet állékonyságának
biztosításában. Sajnos a teljes szerkezet faanyag vizsgálata nélkül a szerkezet korrekt,
felelősségteljes statikai ellenőrzése lehetetlen. Ezért az épület a teljes körű vizsgálat
lezárultáig nem használható”. Ez a szakvélemény volt az, ami megjelent 14-én. Ha kétely is
merül fel benne, hogy nem biztonságos az épület, akkor is meg kell hozni a szükséges
döntéseket.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselő és Dr. Haag Éva alpolgármester személyes érintettség
miatt a szavazásban nem vesz részt.)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 205/2015. (X.28.) határozata
a többletfeladatok ellátásához szükséges költségvetési
pótelőirányzat biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. többletfeladatainak ellátásához 56.951.517
Ft összegben költségvetési pótelőirányzatot biztosít a
2015. évi költségvetés terhére.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet módosítását a jelen határozatban foglaltak
alapján a következő közgyűlésre készíttesse el.
2.
A Közgyűlés a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatójának javadalmazását
2015. október 1. napjától 550.000 Ft/hó összegben
állapítja meg.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges iratok
elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2.

2015.november 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ferencz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 31/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete a
Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (……)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a "Szekszárd"
név használatáról szóló 37/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 206/2015. (X.28.) határozata
a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen
közzé felhívást a „Szekszárd” nevet jelenleg előzetes
engedély nélkül használók számára, hogy regisztrált
használóként a nyilvántartásba vételről adott határidőig
intézkedhessenek.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg a bor
„Szekszárd” település-név használata szabályozásának
jogi lehetőségeit.

12
kgy1028jkv

Határidő:

1. pont tekintetében: 2015. október 30.
2. pont tekintetében: 2015. december 15.
dr. Varga Katalin jegyző

Felelős:

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 32/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzati jelképekről és a "Szekszárd" név
használatáról szóló 37/2011. (VI.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és javasolja
a rendelet módosítását a közgyűlésnek elfogadásra azzal, hogy a bizottság nem tett
javaslatot az összeghatárra vonatkozóan. Ennek ellenére 20 millió Ft-os keretet javasol
meghatározni.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Azok a személyek, akik bérlik ezt a lakást, nem lesznek képesek a
közmű számlákat és a lakás, bérleti díját is kifizetni. Szükség lesz hosszabb távon arra is, hogy
az állam is részt vegyen ebben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Azzal a kiegészítéssel teszi fel a határozati javaslatot, hogy 20 millió
Ft keretösszeg legyen meghatározva.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 207/2015. (X.28.) határozata
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a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 85/F. §-ban biztosított
elővásárlási jog gyakorlása során a 2016. évi
költségvetésben erre legfeljebb 20 millió forintot biztosít.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Papp Máté képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
4.

Javaslat bankszámla hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: A tegnapi nap tárgyalta a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanács ezt a napirendi pontot. Köszönetüket fejezték ki azért, hogy az
önkormányzat ezt a döntést meghozza. Ez nem kötelező juttatás, tulajdonképpen egy
gesztus az önkormányzat részéről. Az összegben is a maximum lett megállapítva számukra.
Tudni kell, hogy vannak közöttük olyanok, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek,
és ez igen nagy segítséget jelent számukra.
Papp Máté képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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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 a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 208/2015. (X.28.) határozata
a bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések
meghozataláról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat,
illetve az önkormányzat fenntartásában álló intézmények
alkalmazásában álló közalkalmazottak, munkavállalók
részére 2016. január 1. napjától havi 1.000 Ft/fő összegű
bankszámla-hozzájárulást állapít meg.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a 2016. évi költségvetés készítése során az 1.) pont szerint
megállapított
bankszámla-hozzájárulás,
valamint
köztisztviselők részére önkormányzati rendeletben
megállapított bankszámla-hozzájárulás fedezetét építse
be a rendelet-tervezetbe.
Határidő:

1.) pont tekintetében: 2016. január 1.
2.) pont tekintetében: 2016. február 15.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének 34/2015. (XI. 3.) önkormányzati
rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló
40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
5.

Javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok önkormányzati
tulajdonba vételére
(239. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 209/2015. (X.28.) határozata
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vételéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek
eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI.
törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
lévő, és a Magyar Állam nevében a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. által megvásárolt, az előterjesztés mellékletét képező
táblázatban feltüntetett lakóingatlanok 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a közigazgatási
területén lévő, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által az
önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének
időpontjáig az állam nevében megvásárolt összes
lakóingatlant átveszi.
3.
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a lakóingatlanok
önkormányzati tulajdonba kerülését követő két éven
belül az Önkormányzat a bérlő számára a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. által kötött bérleti szerződésben
meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem
határoz meg és az átvett vagyont elsősorban bérleti
szerződés alapján, bérbeadással hasznosítja.
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4.
Az
ingatlanokat
az
Önkormányzat
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. és 9. pontjában
meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
-, valamint lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.
5.
Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
6.
Az
igényelt
ingatlanok
nem
örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura
védettség alatt.

állnak
2000

7.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
a tárgyi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
8.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

6.

2015. november 10.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

Településrendezési terv részleges módosítása
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
17
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 210/2015. (X.28.) határozata
a településrendezési terv részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a településrendezési terv részleges
módosításának programját megtárgyalta, és:
 a 0757/23. hrsz-ú, valamint a 0759/26. hrsz-ú, jelenleg
gazdasági erdő (Eg) besorolású területet mezőgazdasági
kertes övezetbe (Mk) kívánja átsorolni.
 a 031/275. hrsz-ú területet magába foglaló tömbben a
kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet (Gksz-2)
határát északi irányba, a Keselyűsi úttól mintegy 170 m
mélységig kiterjeszti.
 a 4601 és 4602. hrsz-ú, jelenleg Lk-1.3 övezeti
besorolású ingatlanokat nagyobb beépítési intenzitást (4
lakás és 6,0 m építménymagasság) és saroktelekként való
beépítést megengedő lakóövezetbe kívánja átsorolni.
Határidő:
Felelős:

7.

2015. december 31.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő megállapodás
jóváhagyására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Elsőként az országban született ilyen megállapodás, amelynek a
legfontosabb célja a szakképzés rendszerében való aktív részvétel. Támogatásra talált a
fenntartó minisztérium részéről is.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 211/2015. (X.28.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő
megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Szekszárdi Szakképzési
Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződést az
előterjesztés szerinti tartalommal.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
vagyonkezelési szerződés aláírására, a jegyzőt pedig a
szerződés ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

8.

2015. október 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 212/2015. (X.28.) határozata
a pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti
illetménykiegészítéséről
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
a
Szekszárd
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
által
fenntartott
köznevelési
intézményekben dolgozó, pedagógus munkát közvetlenül
segítők eseti illetménykiegészítéséről szóló javaslatot az
alábbiak szerint elfogadja:
 A 2015. július 01. előtt az intézményekben dolgozó
pedagógus munkát segítő munkatársak 2 x 25 000 Ft
nettó eseti illetménykiegészítésben
 A 2015. július 01-el, vagy azt követően jogviszonyt
létesítő munkatársak 1 x 25 000 Ft nettó eseti
illetménykiegészítésben részesülnek.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
vonatkozásában a Társulási Tanács által hozott, az
intézményben dolgozó, pedagógiai munkát közvetlenül
segítők eseti illetménykiegészítéséről szóló döntését
támogatja, azzal egyetért.
3.
A kifizetés a 2015. évi költségvetés Általános
Tartalékkerete terhére történik. A Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi tekintetében,
a szekszárdi intézményekben dolgozó, a pedagógiai
munkát közvetlenül segítőkre jutó összegnek a SzekszárdSzedre-Medina Óvodafenntartó Társulás részére történő
megfizetéséről.
4.
Az eseti illetménykiegészítés kifizetését két
ütemben: 2015. november 10-ig, illetve 2015. december
10-ig kell végrehajtani.
5.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtására, és a jegyzőt a számfejtéssel és kifizetéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 1-2. pont:
3. pont:
4-5. pont:

2015. október 28.
2015. november 10.
2015. november 10. és
2015. december 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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9.

Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kővári László képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal,egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 213/2015. (X.28.) határozata
az
általános
iskolák
felvételi
körzetének
véleményezéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított jogával élve – a
Tolna Megyei Kormányhivatal által 2016-ra meghatározni
kívánt általános iskolai felvételi körzeteket elfogadja,
ugyanakkor az alábbi javaslatokkal él:
1.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
körzetébe javasolja beilleszteni „Kisbödő” és „Nagybödő”
külterületeket is.
2.
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola körzetét
javasolja kiegészíteni „Strázsahegy” külterülettel.
3.
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógia Intézet
körzetéből javasolja törölni a Halász Béla utcát.
2.
A közgyűlés felkéri a hivatalt, hogy a határozatot
küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal számára.
Határidő: 2015. október 28.
2. pont tekintetében: 2015. november 13.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata és kiegészítése
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A törvény mit tesz kötelezővé? A felülvizsgálatot, vagy az abban
foglaltaknak a betartását?
dr. Mezei László képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Varga Katalin jegyző: A törvény a felülvizsgálatot teszi kötelezővé, a megvalósulásról
pedig beszámolási kötelezettség van.
Zaják Rita képviselő: A HEP Fórumnak kik a tagjai? Szeptember 10-én a fórum ülésén
szívesen részt vett volna.
Kővári László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ritter Eszter mentor: Az Esélyegyenlőségi Program elkészülése előtt még azt az adott
település HEP Fórumának is véleményeznie kell. A szekszárdi HEP Fórum elfogadásra
javasolta az anyagot és az elégedettségét fejezte ki. A tagjai pedig a fogyatékos érdekvédelmi
szervezetek voltak tehát az ÉFOÉSZ, a Siketek és Nagyothallók Szövetsége, amely éppen
átalakulás alatt van, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Kapott meghívást a Vakok és
Gyengénlátók Egyesülete, a Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, mentorok,
intézményvezetők, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői is jelen voltak.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: A határozati javaslat szerint 2017 december végéig kell a problémás
területeknek a helyzetét felmérni, és egy akciótervet kidolgozni. Két év múlva még csak az
akciótervnek kell megszületnie. Azt gondolja ez rendkívül sok idő, és a probléma sokkal
nagyobb, mint hogy 2 évig várni lehessen vele. A javaslata az, hogy a határidőt hozzák előre.
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Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Törvényben meghatározott ez a határidő, módosítási lehetőség
nincs. De ez egy végső határidő, és abban partner, hogy nem kell ezt kivárni és lehetőség van
korábban is megvalósítani az elképzeléseket.
Rácz Zoltán képviselő: Közvetve kapcsolódik ehhez a témához, valamit kellene addig is lépni.
A lehetőség, amit az egyik közgyűlésen már felvetettek, a szociális szövetkezetek léte vagy
nem léte. Apró lépésekkel lehetne haladni és át kellene ezt gondolni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 214/2015. (X.28.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról és
kiegészítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
a
Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
felülvizsgálatát, annak keretében az Intézkedési Terv
alábbiakkal történő kiegészítését elfogadja:
- a nyári gyermekétkeztetési pályázaton való részvétel
- az Anti-szegregációs Terv szerint szegregátumban élők
helyzetének pontos felmérésére, javítására irányuló
kutatás végrehajtása illetve intézkedési terv kidolgozása
2.
Az intézkedési határidő valamennyi, az
intézkedési tervben szereplő intézkedés esetében 2017.
december 31.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjainak juttassa el a
jóváhagyott Programot.
Határidő: 2015. november 15.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
a 2. és 3. pont tekintetében: dr. Varga Katalin jegyző
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11.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Mezei László visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 215/2015. (X.28.) határozata
a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti
kereteit felülvizsgálta, és felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy az érintett települések polgármestereivel
folytassa le a szükséges egyeztetéseket és döntés céljából
terjessze az ügyet a közgyűlés következő ülése elé.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
12.

Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 216/2015. (X.28.) határozata
a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati
felhívásának közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás által, az általa fenntartott
Humánszolgáltató Központ intézményvezetői állásának
betöltésére kiírt pályázati felhívásáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
13.

Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának
közzétételéről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 217/2015. (X.28.) határozata
a Szociális Központ intézményvezetői pályázati
felhívásának közzétételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás által, az
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általa fenntartott Szociális Központ intézményvezetői
állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: 2015. október 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
14.

Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kiegészítés nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 218/2015. (X.28.) határozata
a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további
működtetésről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 4. számú
vegyes fogászati körzetet 2015. november 1-től a GHADRI
Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a személyes
közreműködőként megjelölt dr. Laborfalvi László Ákos
fogorvossal a praxisjog elidegenítéséig, de legfeljebb
2016. április 11-ig működtesse.
2.
A Közgyűlés jóváhagyja, a 4. számú vegyes
fogászati Körzet alapellátása tárgyában, GHADRI Fogászati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött feladat-ellátási
szerződést.
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3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
szerződés
aláírására,
a
jegyzőt
a
szerződés
ellenjegyzésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. november 1.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője
15.

Gondnokság

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

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A GPB ülésén megemlítette, hogy június hónapban kijelölésre
kerültek Szekszárd város belterületi útjainál azok a kátyúk, repedések és aszfalthiányok,
amelyek a mai napig nem lettek felbontva és kipótolva. A bizottság úgy látta, hogy ez a
megjegyzés felvetés jogos. Köszönettel veszi, ha a közgyűlés ezt az elképzelést támogatja és
e mögé anyagi forrásokat rendel.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 219/2015. (X.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 6. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
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A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

17.

2015. október 28.
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat követelés elengedésére
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottságok
véleményének ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Egy rendkívül elegáns és példátlan megoldásnak a tanúi.
Példaértékűnek gondolja és támogatja.
Zaják Rita képviselő: Az öltözők és a tornatermek az intézményekben pedig nincsenek túl jó
állapotban. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy jó lenne, ha valamiféle elképzelés lenne
arra, hogy melyik iskolának melyik tornaterme, öltözője kerül sorra. Egy előzetes tervet
szeretne, vagy ha van, azt szeretné látni.
Ács Rezső polgármester: Elkészült már egy felmérés az önkormányzat üzemeltetésébe
tartozó intézmények vonatkozásában. Ahogy az energetikai pályázatok megnyílnak, illetve a
TOP-ból erre forrásokat lehet előteremteni, akkor szeretné megindítani ezeket a
munkálatokat.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné arra felhívni a figyelmet, hogy a Kosárlabda Club a
tervei szerint olyan iskolákban szeretné támogatni a sport tevékenységet, amelyek
elkötelezettek a kosárlabdázás irányában.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül a
közgyűlés elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 220/2015. (X.28.) határozata
követelés elengedéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Kosárlabda Sport Club vezetésének a
terembérleti díj tartozásának elengedésére vonatkozó
kérelmét elfogadja. A Club 2015. augusztus 31-i állapot
szerint fennálló 1 794 250.-Ft tartozását elengedi.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtására, és a jegyzőt a számviteli rendezéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 1. pont 2015. november 30.
2. pont 2015. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
18.

Magyarországi Metodista Egyház kérelme
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke: A bizottság a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 221/2015. (X.28.) határozata
a Magyarországi Metodista Egyház kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlés jóváhagyja a Magyarországi Metodista
Egyházzal létesítendő közművelődési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal.
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2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
közművelődési megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig
az okirat ellenjegyzésére.
Határidő: 2015. november 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
19.

Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a közgyűlésnek. Ferencz Zoltán urat javasolja elnöknek megválasztani.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné felvetni a közgyűlésnek, hogy Szekszárd közbiztonsága
nem kizárólag a Fidesz jogosultsága, hanem egyéb pártokat is érintő probléma, amelyben
létező pártok és a közgyűlésben munkálkodó pártok is érdekeltek. Nem túl demokratikus és
elegáns őket távol tartani. Ezúton keresi a lehetőségét annak, hogy a közgyűlésben szerepet
játszó pártok beszállhassanak ebbe az alkotó közösségbe. Úgy gondolja, hogy őket kizárni
egy ilyen tervezetből ma elfogadhatatlan.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe dr. Mezei László
képviselő úr delegálását.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné megköszönni polgármester úr felvetését, és nagy
örömére szolgálna, hogyha ezt a feladatot nem ő kapná meg. Nagyon nyomasztaná, ha a
jelenlegi munkáján kívül bármilyen feladat vagy státusz kerülne a neve mellé, de örömmel
venné, ha ezt a közgyűlés megtárgyalná.
Ács Rezső polgármester: Sajnálja, hogy így alakult, egy státuszt fenntartanak az ellenzék
számára.
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke: Elég régóta húzódik ez az ügy. Van
több olyan napirendi pont, amit a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság azért halasztott el
döntései során, mert szeretné kikérni ennek a testületnek a véleményét. Azt szeretné
javasolni, hogy most ebben a formában induljon el a működés.
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Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatot azzal egészíti ki, hogy a Tanácsadó Testület
létszámát a közgyűlés 1 fővel kiegészíti és erre az 1 főre a közgyűlés, ellenzéki tagjaiból vár
javaslatot.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 222/2015. (X.28.) határozata
a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséről,
jogköreiről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az általa
létrehozott Közbiztonsági Tanácsadó Testület ügyrendjét
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja
azzal, hogy a Közgyűlés a Közbiztonsági Tanácsadó
Testület tagjainak létszámát további 1 fővel növeli.
2.
A Közgyűlés a soron következő ülésén, a
beérkezett javaslatok alapján dönt a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület további egy tagjának személyéről.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az ügyrendben a jelen döntés szerinti átvezetéseket
végezze el.
Határidő: 1. és 3. pont tekintetében 2015. október 28.
2. pont tekintetében 2015. november 26.
Felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
20.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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A polgármester szavazásra teszi fel határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 223/2015. (X.28.) határozata
az
átruházott
hatáskörben
hozott
bizottsági
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról (2015. III.
negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott – 2015.
július 1. – 2015. szeptember 30. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
21.

2015. október 28.
Ács Rezső polgármester

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

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a két közgyűlés között
képviselőtársaival részt vett Bietigheim-Bissingenben a testvérvárosi évforduló alkalmával
megrendezett ünnepi eseménysorozaton. Nagyon jól sikerült a rendezvény, szeretné
szorosabbra fűzni ezeket a kapcsolatokat, amire a német partner nyitott. Reméli, hogy
hamarosan itt üdvözölheti őket, ugyanis meghívta őket Szekszárdra. És az elmúlt hetekben
zajlottak az események akár az uszoda körül, de ez már téma volt a mai közgyűlésen, és
ALFA-NOVA ügyben is történt egy-két dolog.
Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes. .
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Haag Éva alpolgármester: Tájékoztatást szeretne adni az ALFA-NOVA Kft.-vel
kapcsolatosan a képviselők számára. Elég sok lakossági megkeresés érkezett a Polgármesteri
Hivatalhoz és a képviselőkhöz is. Az interpellációk címéből is feltételezhető, hogy sok
képviselőt keresnek meg ez ügyben. Az előzményeket nyilvánvalóan mindenki ismeri, ha
nem, akkor mégis átfutna ezeken. Azt szeretné kérni a képviselőtársaitól is, hogy megfelelő
és korrekt tájékoztatást adjanak a lakosság részére. Hiszen csak úgy lehet a rendszert
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működtetni, illetve a Vagyonkezelő Kft. úgy tudja a feladatait megfelelően ellátni, és csak úgy
lehet ez a szolgáltatás zökkenőmentes, hogyha legalább a döntéshozók megfelelő
információval rendelkeznek és ezeket az információkat át is tudják adni a lakosság számára.
Az előzményekről annyit, hogy július 2-án tárgyalta először a közgyűlés a témát, melyen a
Kormányhivatal részéről érkezett törvényességi felhívás lett tárgyalva. A felhívás arra
vonatkozott, hogy a Magyar Energetikai Hivatal jelezte a Kormányhivatal felé, hogy nem
megfelelő működést tapasztalnak, illetve nem látják biztosítottnak az ALFA-NOVA Kft.
szolgáltatásainak zökkenőmentességét. Ezért a Kormányhivatal felhívta az önkormányzatot a
szükséges intézkedések megtételére. A július 2-i előterjesztés részletesen taglalja, hogy mi
volt az előzmény. Mindenki tudja, hogy 2014. őszétől a Magyar Energetikai Hivatal
földgázellátására kijelölt egy ellátó céget, mert nem tudta megoldani az ALFA-NOVA Kft.
Eleinte 30 napra, majd pedig egy hosszabb időszakra egészen 2015 április 15-ig, a fűtési
szezon lezárásáig. Úgy gondolja, hogy az Energetikai Hivatal mindent megtett annak
érdekében, hogy az ellátás folyamatosan biztosítva legyen, a felhívásoktól függetlenül az
önkormányzat is mindent megtett. Ennek következménye lett az, hogy augusztus 18-án az
önkormányzat az ALFA-NOVA Kft.-vel felbontotta a szerződést. Mindezen előzmények után
értelmezhetetlen az, hogy Zaják Rita képviselő tegnapelőtti sajtótájékoztatóján olyan
nyilatkozatot tett, hogy 5 éve ő semmilyen információval nem rendelkezett arról, hogy az
ALFA-NOVA Kft. szolgáltatásában bármiféle fennakadás lenne, és hogy a Magyar Energetikai
Hivatal miért nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Nem feltételezi azt egyik
képviselőről sem, hogy szándékosan félre szeretné vezetni a lakosságot. Azt gondolja, hogy
inkább elfelejtette ezt a július 2-i közgyűlést, hiszen képviselő asszony jelen volt az ülésen, és
megszavazta az előterjesztést. Az előterjesztésben is szerepel, a jegyzőkönyvben is
megtekinthető, hogy részletesen megtárgyalta a közgyűlés, milyen előzmények vezettek oda,
és miért kellett szerződést bontani az ALFA-NOVA Kft.-vel. Szeretné megkérni valamennyi
képviselőt, hogy ha nem rendelkeznek kellő információval, akkor kérdezzenek, mert nagyon
fontos, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon. Hiszen annak ellenére, hogy
folyamatosan sajtótájékoztatókon, sajtóközleményekben, közgyűlésen mindenhol
tájékoztatja a lakosságot, sajnos vannak még mindig téves információk. Jelenlegi állapot
szerint kibocsátásra került három számla. Való igaz, képviselő asszony is elmondta a
sajtótájékoztatón hogy ezeknek a befizetési határideje november. Augusztus 19-től
kezdődően szolgáltat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., azóta senkinek a Vagyonkezelő Kft. felé
egy forintot nem kellett befizetni. Ennek a cégnek valamiből működnie kell, eddig valahogy
megoldotta, hitelt kellett felvennie. Önkormányzati érdek, hogy ne veszélyeztessék ennek a
cégnek a működését. A lakosság érdeke is az, hogy ha a cég működésképtelenné válik, akkor
bizony fennakadás lesz a távhő-, és melegvíz-szolgáltatásban. A pánikkeltés senkinek sem az
érdeke, sem az itt ülő képviselőknek, sem pedig a lakosságnak. Megpróbálja megoldani a jogi
segítségnyújtást, a mai nap szerződést köt az önkormányzat egy ügyvéddel. Régóta keresik
azt a jogi képviselőt, aki ezt felvállalná. Nehéz volt olyan ügyvédet találni, aki ilyen várható
ügyfélszám ellenére is elvállalja a képviseletet. Van ilyen ügyvéd, ma késő délelőtti órákban
történik meg a szerződés aláírása az ő részéről. Minden bizonnyal valamikor holnap,
holnapután tájékoztatást fog tartani. Jó lenne, hogy ha mindenki olyan magatartást
tanúsítana, hogy ne kerüljön a cég olyan helyzetbe, hogy működésképtelenné válik. Kérte a
lakosságot, hogy bízzanak az önkormányzatban, fogadják el a döntést, ne üljenek fel az ALFANOVA Kft. által kiküldött tájékoztató leveleknek, hiszen abszolút pánikot keltők,
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megtévesztők. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban is a szükséges jogi lépéseket meg fogja
tenni, büntetőeljárást, polgárjogi, kártérítési eljárást fog velük szemben indítani, mert
inkorrekt az, amit most ők csinálnak. A jogi segítségnyújtás a lakosság részére meg fog
történni, de ha nem fizetik be a számlákat az nagyon nagy gond lesz. Az utolsó befizetési
határidőt még lehet, hogy ki tudják tolni decemberig, de a cégnek egy nagyon komoly
számítást kell most végezni, hogy hogy tudja a költségeket addig is fedezni. Elképzelhető
hogy az utolsó számla, aminek a befizetési határideje november 27-e, azt esetleg azok
számára, akiknek járna vissza pénz, az ő esetükben lehet, hogy át lehet tolni decemberre.
Amit még kért a lakosságtól, hogy próbálják meg, mert volt rá tapasztalat, hogy ha valaki írt
egy levelet hogy kéri a visszatérítést, akkor kapott vissza pénzt. Ugyanis ez segítség neki is,
mert megígérte, hogy ezt kompenzálni fogja feléjük, tehát valamilyen módon év végéig ezt le
fogja írni az ő számláikból. De amit már visszakaptak, az nyilván nem terheli az
önkormányzatot, és ez nagyon nagy anyagi segítség ebben a helyzetben a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-nek, mert csak a fennmaradó összeget kell majd kompenzálni. Nyilván
hogy ha az érintett lakók megadják a nyilatkozatot, akkor majd perben fogja érvényesíteni az
ALFA-NOVA Kft-vel szemben. Ha kérdés van, nagyon szívesen segít és válaszol, azt kéri
mindenkitől, hogy ebben a kérdésben fogjanak össze, hiszen a közgyűlés augusztusban
egyhangúlag szavazott ez ügyben. Igaz, hogy Zaják Rita képviselőasszony nem volt jelen, de
az előzményeknél jelen volt. Azt gondolja, hogy a szükséges tájékoztatást mindenki
megkapta.
Rácz Zoltán képviselő: Első pillanattól kezdve maximálisan támogatta az ügyet. Azt vette
észre, hogy a lakosság nem tudja, mit kell tennie, és azt kérné, hogy sokkal több
tájékoztatást adjanak ez ügyben, minden fórumon, ahol csak lehet. Úgy gondolja, hogy ezt a
dolgot türelemmel lehet megoldani.
Zaják Rita képviselő: Azt kérné, hogy legyenek szívesek eljuttatni neki azt az előterjesztést,
amit 2015. július 2-a előtt 2010. októberétől a közgyűlés asztalára bármikor is letettek ebben
a témában. Nem tudja, honnan vette alpolgármester asszony, de ő azt mondta, hogy ez év
nyaráig számára nem volt elérhető ilyen jellegű információ. Szeretné, ha megmutatná azt a
sort, ahol ezt leírták és elhangzott.
dr. Mezei László képviselő: Augusztus 18.-án kapott egy felkérést, amit támogatott,
polgármester úr említette, hogy ez mennyire fontos Szekszárdnak. Az azt követő esemény
sorozatban, ami furcsa volt és nehezen kezelhető az az, hogy milyen viszony alakult ki az
ALFA-NOVA Kft. és az Önkormányzat között. Kialakult egy lehetetlen viszony. Neki ez a téma
a mai napig nincs a helyén, ezért is folyamatosan kérdez, tisztán szeretné látni a helyzetet.
Ács Rezső polgármester: Azon a bizonyos augusztus 18.-i közgyűlésen is, és azóta többször is
elmondta, hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet. A július 2-i közgyűlést követően kérte az
ALFA-NOVA Kft. tájékoztatását arról, hogy a következő fűtési idényben, hogyan lesz ellátva a
távhőszolgáltatás. Gyakorlatilag kiderült, hogy a gázszállító cég, ami szolgáltatná a gázt, abba
a cégcsoportba tartozik, amelyikben az ALFA-NOVA Kft. is benne van. Erre írt egy levelet
nekik, melyre az a válasz érkezett, hogy gyakorlatilag nincs hozzá köze, hiszen a város és a
közte lévő szerződésben erre vonatkozóan semmiféle kitétel, és rá vonatkozó kötelezettség
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sincsen. Érti is, amikor Zaják Rita képviselő asszony elmondta a sajtótájékoztatón, hogy a
lakók nem ezt akarták, de senki nem ezt akarta. Ez az átmeneti időszak mindenkinek nagyon
nehéz, de próbálják könnyebbé tenni. Ott ült vele szemben a képviselő asszony a Babits
Kulturális Központban, amikor beszélt ezekről a kérdésekről és ott mindre választ adott,
akkor is azt mondta, hogy a kompenzáció meg fog történni. Csukle Tibor igazgató úr volt az,
aki nem teljesen úgy értette ezt a dolgot, de nem ő a polgármester. Ha azt mondja, hogy
meg lesz a kompenzáció, akkor azért a város felelősséget fog vállalni és meg is fogja tenni.
Természetesen azt szerette volna, hogy ebből a helyzetből a lakosság nem érez semmit. De
az ALFA-NOVA Kft. folyamatosan írta a dezinformáló leveleket. A város eldönti, kivel kívánja
ezt a szolgáltatást megkötni, ezt augusztus 18-án Szekszárd város közgyűlése kimondta, és az
Energetikai Hivataltól rendelkezik engedéllyel, ezt október 1-jén visszamenőlegesen
megkapta. Teljesen tiszta jogi helyzet teremtődött ilyen szempontból. Ennek ellenére
pontosan azért, hogy zavart keltsen, az időseket elbizonytalanítsa, folyamatosan bombázza
levéllel a lakosokat. Augusztus végén, szeptember elején a fórumokon elmondta mit
fizessenek be, mit ne fizessenek be, megjelentek újságcikkek, vissza lehet követni.
Megjelentek szórólapok, plakátok. Pontosan tudja, hogy azt is nagyon sokan várják a
várostól, hogy helyettük megoldjon minden problémát, minél szélesebb körben igyekezni is
fog, de teljes egészében az egyéni kérdésekben nem fogja tudni átvállalni az egyéni
szerepvállalást. Hiszen mindenkinek van ezzel kapcsolatban teendője és kötelessége. De ha
azt sugallja, hogy mi a probléma és azt próbálja felnagyítani, az nem képviselői viselkedés és
ezzel nem segíti a városlakókat. Főleg pont nem az időseket, akik a mai napig is meg vannak
kicsit ijedve. Elmondja, hogy nyilván nem kezdő céggel áll szemben, számított rá hogy peres
eljárás fog indulni. Bízik abban, hogy most már elfogytak azok a lehetőségek, amelyekkel az
ALFA-NOVA Kft. el tudja bizonytalanítani a lakosokat. Elmondta minden alkalommal, hogy azt
kéri minden szekszárditól, hogy ebben a konkrét ügyben is tanúsítson jogkövető
magatartást. Ami az ALFA-NOVA Kft-nek megjár, azt oda fizesse, ami meg nem, azt ne fizesse
be. Köszöni azoknak a képviselőknek, akik ebben a nehéz kérdésben mellé álltak és azt
kérné, hogy a jövőben is próbáljanak meg segíteni a lakosoknak. És megerősíti azt, hogy a
kompenzációt a város meg fogja adni.
dr. Haag Éva alpolgármester: A képviselő asszonynak nem mondta, hogy bárkit is arra
buzdított volna, hogy ne fizesse be a számlát. Az Energetikai Hivatallal kapcsolatos
nyilatkozatára mondta, hogy ez július 2-án tárgyalásra került a közgyűlés előtt. Félreértették
egymást. Együtt kellene segíteni őket, hogy megértsék, fogadják el, hogy egy kis türelemre
van szükség. Ha kiragadnak mondatokból szavakat, akkor lehet, hogy a nyilatkozatok
ellentmondanak egymásnak. Az első pillanattól kezdve azt mondta, hogy meg fogják oldani a
kompenzációt. A második lakossági fórumon mentek oda hozzá lakók és azt mondták, hogy
kaptak visszatérítést és akkor mondta, hogy aki teheti, próbálja meg, és ami marad, azt majd
kompenzálják az év végéig. Az ALFA-NOVA Kft. eljárása, az jogellenes volt. Pontosan ezért
húzta ameddig lehetett, mert a fűtési szezon végét mindenképpen meg akarta várni. Nem
szerette volna, hogyha bármiféle fennakadás lett volna a fűtésben vagy a melegvízszolgáltatásban. De a másik indoka az volt, hogy július végéig az elszámoló számlákat ki
kellett volna, hogy küldjék. És ha ezt megtették volna a kézbesítéstől számított 8 napon belül
ki kellett volna, hogy fizessék. És máris egyszerűbb lenne most az Önkormányzat helyzete, ha
ez megtörtént volna, de nem történt meg.
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Ács Rezső polgármester: Még egy dolog, amit szem előtt kell tartani, hogy október 28-a van,
a mai napig még senki nem fizetett azért a két és fél hónap szolgáltatásért, amelyet mindenki
megkapott. És azt is elmondja, hogy a fórumokon, amikor ez felvetődött azt mondta, hogy
persze ezt majd egyszer ki kell fizetni. Arra kér mindenkit, készüljön, mert ha igénybe vesz
egy szolgáltatást, amelynek van ellenértéke, ne lehessen azt mondani, hogy meglepődtünk,
mert utólag ki kell fizetni. Nyilván késve készülnek a számlák, ennek van egyfajta kedvező
hatása a fogyasztóra, hiszen később kell kifizetni, és plusz díjat senki nem számol fel ezért.
Kerekes László képviselő: 1999-ben került a szolgáltatás az ALFA-NOVA Kft. kezébe. Sokan
vannak úgy, akikkel beszélgetett, és ő is ezzel ért egyet, hogy akkor ezt miért kellett
egyáltalán a városnak a rendszeréből átadni másnak. Azt megelőzően is a város látta el a
szolgáltatást. Viszont azt is el kell mondani, hogy az itt lakók tényleg tanácstalanok.
Alpolgármester asszony épp az előzőekben mondta, hogy ügyvéddel van megállapodás.
Megint egy olyan helyzet alakult ki, hogy nem lehet tudni, hogy ki lesz az. Miért kell titkolni?
Tegnap hozzá is intéztek egy kérdést, amit csak nagyvonalakban tudott megválaszolni. Úgy
érzi, hogy nincs annak az információnak a birtokában, amellyel helyes és támogatható választ
tudna adni.
Ács Rezső polgármester: Nincs titkolózás, ha elvállalja, akkor jelentik be, addig nem
hangzanak el nevek. A kompenzáció azt jelenti, hogy egy jövőbeni perben érvényesíthető
összeget megelőlegezik a lakónak, és ő majd a perben az ALFA-NOVA Kft. felé érvényesíteni
fogja, ehhez a lakóknak egy nyilatkozatot alá kell írni. 1999-ben egy nagyon rosszul működő
városi fenntartásban lévő távhő-szolgáltató volt, mely az országban a harmadik legdrágább
szolgáltatást nyújtotta. Miután az ALFA-NOVA Kft. átvette a szolgáltatást, az első három
legolcsóbb város közé került Szekszárd. Tehát ez egy abszolút jól induló együttműködés volt.
de a vagyon kapcsán ez csak egy bérüzemeltetés volt. Azért lehetett ezt a döntést meghozni,
mert a vagyon az a Vagyonkezelő Kft-nél van.
Zaják Rita képviselő: Azok, akik takarékoskodtak, szigeteltek, ráfordítottak, túlfizettek, ők
visszakapnak, hála ennek a 16 éve tartó nem törvényes kompenzációnak, amit az ALFANOVA Kft. elkövetett. Ezek a fogyasztók 20-30-40 ezer forintokat kaptak vissza, volt olyan,
aki szeptemberben, októberben, novemberben, de még decemberben sem fizetett. Ők hozzá
szoktak ahhoz, hogy ugyan túlfizetésük volt, apránként egész évben többet fizettek, de utána
több hónapig nem kellett fizetni. Őket szeretné kiemelni. Nem tudja, hogy a mai napon
rendelkezésre áll-e a Vagyonkezelő Kft-nél az adatbázis. Múlt hét szerdán felhívta a
Vagyonkezelő Kft-t és megkérdezte, hogy ezekkel a számlákkal kapcsolatban most mit kell
tudni, ott azt a választ kapta egy hölgytől, hogy az önkormányzatnál most dolgoznak ki
valami megoldást erre.
Ács Rezső polgármester: Azt kéri, hogy az objektív dolgoknak higgyen a képviselő asszony, az
pedig a legfontosabb a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott
engedély. A másik hogy a város közgyűlése dönti el, hogy kivel kíván szolgáltatni. Azt
gondolja, hogy ebből a szempontból ezek gyakorlatilag objektív tények. Nem akarja
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minősíteni azokat a leveleket, amelyeket Horváth István aláírásával küldtek ki a 15 ezer
embernek.
Kerekes László képviselő: Hoztak egy olyan döntést, aminek a jogi kimenetele lehet, hogy
nem ennek a ciklusnak a végére fejeződik be. Van olyan példa az országban, amikor elbukták
a pereket. Ha letelik a ciklus, utána mennyire lehet azokra a kérdésekre válaszolni, hogy az
akkori döntés mennyire volt megalapozott?
Kővári László képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja melyik város volt ez, de az összes városban zajlanak még
a perek. Érintett Szeged, Kiskunhalas, Székesfehérvár, Dunaújváros. Ahol ALFA-NOVA
szolgáltat, ott az eddig lezajlott pereket egyértelműen megnyerte az érintett önkormányzat.
Hetekig egyeztetett előtte jogi oldalról, próbálta a lehetőségeket figyelembe venni, hogy ha
ezt a lépést meg kell tenni, akkor mi várható. Arra készül, hogy ezeket a kérdéseket majd a
későbbiekben kívánják feltenni, akkor is itt üljön és meg tudja válaszolni. Bízik benne, hogy
ebben a kérdésben neki van igaza és ezt az Energiahivatal a határozatával alá is támasztotta.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 224/2015. (X.28.) határozata
a
lejárt
határidejű
közgyűlési
határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 135/2015. (V.28.), 165/2015. (VIII.18.),
167/2015. (VIII.18.), 173/2015. (VIII.27.), 175/2015.
(VIII.27.), 178-180/2015. (VIII.27.), 181-183/2015.(IX.23.),
185-186/2015.(IX.23.), 189/2015. (IX.23.), 193-204/2015.
(IX.23.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
tudomásul veszi.
2.
A Közgyűlés a 169/2015. (VIII.18.) határozat
végrehajtásának határidejét 2015. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
3.
A Közgyűlés a 172/2015. (VIII.18.) határozat
végrehajtásának határidejét 2015. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
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4.
A Közgyűlés a 176/2015. (VIII.18.) határozat
végrehajtásának határidejét 2015. november 30. napjáig
meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

22.

2015. október 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Máté Péter a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök helyettese: A bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
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 a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 225/2015. (X.28.) határozata
az áldozatsegítési és bűnmegelőzési program
támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére,
a Szekszárdi Rendőrkapitányságon történő - 2015.
november 1. napjától 2015. december 31. napjáig -, az
áldozatsegítési és bűnmegelőzési feladatok ellátására 2 fő
munkavállaló 2 havi bruttó bérének megfelelő 940.000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a támogatási összeget az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletének következő módosításakor
építse be.
3.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási
megállapodás aláírásra.
Határidő: 1. pont: 2015. október 28.
2. pont: 2015. november 2.
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Felelős:

23.

3. pont: 2015. december 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Kérdések, interpellációk
-

Szabó Balázs képviselő interpellációjára adott írásbeli válasz

Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Szabó Balázs képviselőt, hogy az írásban adott válaszát
elfogadja?
Szabó Balázs képviselő: Megköszöni a választ és részben el is tudja fogadni. Úgy gondolja ez
a kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Kapott választ jó néhány kérdésére, de úgy gondolja
nem minden kérdésére ezért egy határozati javaslattal élne, hogy hozzanak létre egy három
tagú vizsgáló bizottságot, amely kivizsgálná ezt az ügyet.
Ács Rezső polgármester: Tehát Szabó Balázs képviselő az interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott írásbeli válasz elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 7 igen szavazattal, 3
tartózkodással és 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Szabó Balázs képviselő kéri egy vizsgáló bizottság felállítását. Van
javaslat létszámra, illetve összetételre?
Szabó Balázs képviselő: Három főt javasol, és úgy lenne korrekt, hogy két ellenzéki politikus
venne részt ebben, illetve egy többséget képviselő politikus. Felajánlja, hogy mivel nagy
ismeretséggel rendelkezik ez ügyben, részt tudna venni ebben a munkában, ha a közgyűlés
ezt elfogadja.
Ács Rezső polgármester: Felkéri Szabó Balázs képviselő urat, hogy legyen a vizsgáló bizottság
elnöke.
Kővári László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Szabó Balázs képviselő: Egy szünet elegendő lesz ahhoz, hogy képviselőtársaival megvitassa
a bizottság összetételét. Úgy gondolja, hogy dr. Mezei László képviselő úr alkalmas lenne
erre a feladatra, ha ő ezt elvállalná.
A közgyűlés szünetet tart.
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Ács Rezső polgármester: A Fidesz Frakció részéről Pap Máté képviselőt javasolja a
bizottságba delegálni.
Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az ideiglenes vizsgáló bizottság feladataira vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Kerekes László képviselő nem vett részt a szavazásban személyes érintettség miatt.)
Csillagné Szánthó Polixéna visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az ideiglenes vizsgáló bizottság tagjaira vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Kerekes László képviselő nem vett részt a szavazásban személyes érintettség miatt.)
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozat javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
(Kerekes László képviselő nem vett részt a szavazásban személyes érintettség miatt.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 226/2015. (X.28.) határozata
Vizsgáló Bizottság létrehozásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése ideiglenes bizottságként 3 tagú Vizsgáló
Bizottságot állít fel a „szekszárdi teniszpálya” területét
érintő megállapodások és azokból folyó jogok és
kötelezettségek kivizsgálása céljából.
2.
A Közgyűlés a Vizsgáló Bizottság tagjainak az
alábbi képviselőket választja meg:

- Szabó Balázs elnök
- dr. Mezei László tag
- Pap Máté tag
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3.
A Vizsgáló Bizottság feladata a „szekszárdi
teniszpálya” területét érintő, az Önkormányzat által
kötött megállapodások szabályszerűségének kivizsgálása,
az abból folyó jogok és kötelezettségek teljesítésének
áttekintése.
4.
A Vizsgáló Bizottság megbízatása a felállításától
számított
hat
hónap
időtartamra
szól.
A
vizsgálóbizottságnak a vizsgálat lefolytatásáról jelentést
kell készítenie, melynek tartalmi elemeit a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 59. § (4) bekezdése
határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Ács Rezső polgármester

A polgármester a nyilvános ülés tárgyalását 12 óra 30 perckor felfüggeszti. A közgyűlés
zárt ülésen folytatja a munkáját.
A nyilvános ülés 13 óra 20 perckor folytatódik, a közgyűlés létszáma 10 fő, a közgyűlés
határozatképes.
-

Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Közétkeztetés” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Fóliás uszoda” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Alfa-Nova 2009.” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kompenzálni
többféleképpen lehet, vagy mégsem?”
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Elmentek a falig, nagyot
koppantak” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Műfüves pálya” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hol pattog a labda 2.0?”
címmel,

Zaják Rita képviselő ügyrendi hozzászólás: Visszavonja a szóbeli kérdéseit, írásban fogja
feltenni.
Kerekes László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.

-

Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: Nem érez
felelősséget a felügyelőbizottság elnökeként a Vízmű jelenlegi helyzete miatt?
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-

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A Vízmű felszámolása
nem jár a város számára vagyonvesztéssel?

Rácz Zoltán képviselő: A kérdéseire a választ részben már megkapta. Azt gondolja, hogy
nagyon megfontolandó lenne a testület részéről, hogy a vízművel kapcsolatos
felügyelőbizottsági tagságokat újra gondolná. Nincs olyan tevékenység a Szekszárdi Víz-és
Csatornamű Kft-ben, ami több százezer forintos havi díjú felügyelőbizottság fenntartására
adna okot.
Ács Rezső polgármester: Lehet, hogy elsiklott a kérdés felett, azt írta fel, hogy nem érez-e
felelősséget a felügyelőbizottság elnöke a Vízmű felszámolása kapcsán. Ehhez képest, a most
feltett kérdés teljesen más.
dr. Tóth Gyula képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 10 fő, a közgyűlés
határozatképes.
-

Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Varga Katalin jegyzőhöz: A testület tagjai a városi
tulajdonú cégek, ingatlanok területére beléphetnek?

Rácz Zoltán képviselő: A képviselő-testület a városi tulajdonú cégek tulajdonosi jogával
rendelkező szervezet. Tehát a képviselők elméletileg, sőt gyakorlatilag is bármelyik
önkormányzati ingatlanra, céghez bemehetnek, ott tájékozódhatnak és ezeknek a vezetői,
illetve dolgozói együttműködést kell, hogy tanúsítsanak a képviselővel szemben. Ez benne
van az SZMSZ-ben is és a jogszabály is ezt tartalmazza. Bement az uszodába a leszakadt tetőt
megnézni és egy dolgozó kiabálta, hogy ,,vezessék ki”. Szeretné, ha ilyen nem fordulna elő
legközelebb. Jegyző asszonynak szól a kérdés azzal, hogy feltételezi, hogy nem tudják az
illető cégeknek a vezetői, vagy a képviselői, hogy kinek mihez van joga.
Ács Rezső polgármester: A cégek az az önkormányzathoz tartoznak, nem a Polgármesteri
Hivatalhoz. Jegyző asszony a Polgármesteri Hivatal működéséért felelős személy.
Természetesen nem mehet minden képviselő minden intézménybe, minden céghez csak a
hatályos munkavédelmi, életvédelmi, és egyéb jogszabályok, törvények és rendeletek
betartása mellett. A statikai véleményben le volt írva, hogy az épület életveszélyes. Nem
tudja, hogy képviselő úr előtte egyeztetett-e valakivel, mert ha baleset történik, akkor annak
a felelősségét valakinek magára kell vállalni. Tehát képviselői jogaik vannak, azokat
tiszteletbe kell tartani, az ehhez szükséges feltételeket meg kell teremteni, de úgy hogy az
egyéb jogszabályoknak is megfeleljenek.
dr. Varga Katalin jegyző: A képviselői jogokat valóban az önkormányzati törvény és az SZMSZ
is szabályozza. Az SZMSZ-ben benne van, hogy a közgyűlés megbízásával képviselheti, a
képviselői jogok gyakorlása előtt mindenféleképpen egyeztetésre, konzultálásra van szükség.
De ahogy a polgármester úr elmondta van lehetőség az ilyen fajta ellenőrzésben való
részvételre. Az ellenőrzést több jogszabály is szabályozza.
-

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Lesz kalandpark
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Szekszárdon?
Rácz Zoltán képviselő: Teljes meglepetésére a polgármester úr bejelentette, hogy lesz
Szekszárdon is élménypark. A jövő héten meghívná egy élménytúrára polgármester urat, egy
babakocsit kézbe vesznek, és végigmennek a felsővárosban. Rettenetes állapotok vannak, azt
gondolja, hogy a városnak arra sokkal nagyobb szüksége lenne, hogy valahogy rendezzék a
közterületeket, a járdákat, utakat.
Ács Rezső polgármester: Először is tavaly októberben említette először, hogy a gazdasági
program kapcsán fórumokat tartott és ismertette az elképzeléseket, hogy szeretne egy
kalandparkot, nem benn a városban, és nem városi pénzből megfinanszírozni. Tehát ha lesz
kalandpark és ökocentrum, ez sok mindentől függ, de ez a várostól forrásokat nem fog
elvonni. Ezt a ,,Modern Városok” program keretében szeretné megvalósítani. Az út és járda
építés egy olyan probléma, hogy mindig van olyan része a városnak, ahol nem elégedettek az
emberek. Azon dolgozik, és biztos benne, hogy eljutnak olyan részeire is a városnak, ahol ez
eddig még nem teljesen valósult meg.
-

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Valójában mi Máté Péter
úrnak a státusza?

Rácz Zoltán képviselő: Máté Péter kapcsán a választási csalással kapcsolatos ügyben, illetve
a pótválasztásokkal kapcsolatos ügyekben merült fel a neve először, azt követően a
polgármester úr bejelentette, hogy lesz tanácsnoka a városnak, az első vagy a második
közgyűlésen. Akkor megkérdezte a harmadik közgyűlésen, amelyen dr. Mezei László
képviselő is rosszallását fejezte ki, hogy nem biztos, hogy ebbe a pozícióba kellett volna Máté
Pétert ültetni. Megkérdezte akkor a polgármester úrtól, hogy milyen tanácsot kapott, erre
azt válaszolta, hogy nem kapott tanácsokat, mert Máté Péter nem tanácsadó, hanem
tanácsnok. Megkapta Máté Péter úrnak a szerződését, de egyetlen gondja van, hogy ez a
dolog nincs helyre téve. Máté Péter dolgozik, amit dr. Mezei László képviselőtársától tudott
meg, nincs azzal se gond, hogy ezért bért kap. Azt viszont teljesen lehetetlen dolognak tartja,
hogy egyrészt olyan sokoldalú feladatot lát el, amit nem is tudja, hogy képes-e rá egyáltalán
valaki. Tegyék helyre az ő beosztását, úgy ahogy bármelyik önkormányzati alkalmazottnak.
Ács Rezső polgármester: Szerinte teljesen helyén van a dolog. A választási kampány lezárult,
egy esztendővel a választások után ezen túl kellene már lépni. Itt az asztalnál vannak
kormánypárti és ellenzéki képviselők, de azt gondolja, hogy kifelé a városnak egy képviselőtestülete van. Máté Péter nem volt tanácsnok ez a legelején tisztázva lett, hiszen tanácsnok
csak képviselő lehet. Arról volt szó, hogy ő tanácsos. Nem alkalmazottja a Hivatalnak, egy
megbízásos jogviszonyban látja el azt a feladatot, amivel ő megbízza vagy megkéri. Külön
köszöni, hogy a képviselők is látják, hogy nem érdemtelenül kap tiszteletdíjat, mert ő ezért
megdolgozik. Ha bármiféle problémát érzékelnek a képviselők, bátran fordulhatnak Máté
Péter úrhoz. Mert azt látja, hogy amit megbeszélnek, amire megkérte, azt ő mindig
végigvitte és képviselte is a várost. Azt gondolja, hogy helyén van a megbízatása.
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Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
-

dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A Közbiztonsági
Tanács a Fideszé?

A kérdés és a válasz a 19. napirendi pont keretében elhangzott.
-

dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az október 23-i
beszéd értelmezésével kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Szeretné tájékoztatni a közgyűlést, hogy az október 23-i beszéd
számtalan olyan történelmi tényeket teljesen mellőző kijelentést, minősítést tartalmazott,
amely nem egyeztethető össze egy gondolkodó ember gondolataival. Egy ilyen ünnepi
beszédnek nem kell tartalmaznia pártpolitikai minősítéseket. Különösen kínos, hogy ha a
pártvezetők Európa által diktátornak minősített személyeket dicsérnek. Az meg kifejezetten
kínos, hogy egy olyan téren mondják el mindezt ráadásul egy hivatalban lévő személy dr.
Horváth Kálmán, ahol a fehérterror idején hét kommunistát akasztottak fel. Azt javasolja
vele együtt gondolkodó személyekkel együtt, hogy akinek a történelmi ismerete ilyen sivár,
ekkora tévedésekkel él együtt, az mindenképpen avasson be egy olyan személyt az életébe,
aki megírja helyette a beszédet. És beszédébe ne minősítse a baloldalt, se párt politikusokat,
mert az ott álló fiatalok vagy érdeklődők, vagy maga az esemény miatt ez nem minősíthető.
dr. Tóth Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Az október 23-i rendezvény szervezője a Politikai Foglyok Országos
Szövetségének Tolna Megyei Szervezete volt. Képviselő úr kérését, kérdését továbbítani
fogja. Természetesen a város, mint társszervező részt vesz ebben. Persze lehet azon
vitatkozni, hogy egy beszéd kapcsán különböző oldalak, különbözőképpen látják vagy
értelmezik az adott beszédet. Azt gondolja, hogy alapvetően nem ez volt jellemző. Szerinte
méltatlan, ahogy a vele szemben állók az ünnepi beszéd alatt az ünnepi műsor alatt
nevetgéltek. Nem kell részt venni egy megemlékezésen, ha valaki nem érzi magában belülről,
és nem tud méltóan viselkedni.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet,
jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Märcz László igazgatóság vezető: Mindenki hallott már a térinformatikai rendszerről és az
ingatlan nyilvántartási rendszerről. Szeretettel meghívja a képviselő testület tagjait egy erről
szóló bemutatóra.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 13 óra 45
perckor berekeszti.
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K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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