Szám: IV/B/95-7/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. június 22-én
(csütörtökön) 14 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, Kővári
László, Gyurkovics János, Szabó Balázs, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, dr. Mezei László, Pap Máté,
dr. Máté István képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Ferencz Zoltán képviselő
Gombás Viktória Zita képviselő
Zaják Rita képviselő
Kerekes László képviselő

Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Herr Teréz főépítész,
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató,
dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztő Bizottság elnöke,
Lovrity Attiláné gondokságvezető,
Berlinger Attila ügyvezető igazgató,
Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Egyesület képviselője,
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató-jelölt,
Beke Tiborné könyvvizsgáló,
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Tóbi Balázs könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Javasolja felvenni a nyilvános ülés napirendjére a „A Szekszárd
Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási kérelme” című, 197. számú előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 197. számú előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja felvenni a nyilvános ülés napirendjére a „Javaslat az
E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására” című, 196. számú
előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 196. számú előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Egy interpellációt jelent be Ács Rezső polgármesterhez „A saját
törvényiteket miért nem tartjátok be?” címmel.
Három kérdést szeretne feltenni:
 Jegyző Asszonyhoz arról, hogy miért nem pontosak a közgyűlési jegyzőkönyvek?
 Alpolgármester Asszonyhoz arról, hogy mikor kerül sor a Vakok és Gyengénlátók Tolna
Megyei Egyesülete konszolidációjára pénzügyi szempontból?
 Polgármester Úrhoz arról, hogy a törött járdákból lehetne a Felsővárosba néhány
négyzetmétert eljuttatni?
 Polgármester Úrhoz intézi a kérdést, hogy ki találta ki az újvárosi kerékpárút
kialakítását?
Szabó Balázs képviselő: Interpellálni szeretne a Polgármester Úrhoz Kerekes László
tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatban.
Egy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
 a kerékpárúttal kapcsolatban.
dr. Mezei László képviselő: Négy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
 A többszázmillió forintos útfelújítással kapcsolatos előkészületekről;
 a villanyautó programról;
 a kerékpárútról részletes tájékoztatást kér;
 az uszodával és a sportcsarnokkal kapcsolatban.
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Egy kérdést tesz fel az Alpolgármester Asszonynak:
 a portugáliai út eredményeiről.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés teljes napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna
megyei fejlesztésére
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató
2. Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan
használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2017. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek jóváhagyására
(tervezet)
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
között együttműködési megállapodás megkötésére
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
11. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi
adatairól
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bebics János vezérigazgató
12. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez
kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
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(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
14. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
16. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságai
ügyrendjének jóváhagyására
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tolna Megyei Balassa János
Kórház-Rendelőintézettel
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
23. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. Javaslat civil szervezetek támogatására
5

(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj
kiírására
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Az önkormányzat kizárólagos részvételével
ügyvezetőinek javadalmazása
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

működő

gazdasági

társaságok

28. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi tapasztalatairól
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Lovrity Attiláné intézményvezető
29. Beszámoló a Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
30. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér-és partnervárosi kapcsolatainak 2016.
évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadására
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. A Szekszárd Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási kérelme
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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34. Javaslat az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Zárt ülés:
35. Javaslat a VI. sz. háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
36. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
37. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
38. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
39. A Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgatói) beosztásra kiírt
pályázatának elbírálása
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Nyilvános ülés:
40. Kérdések, interpellációk








Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „A saját törvényiteket
miért nem tartjátok be?” címmel.
Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Molnár Kata jegyzőhöz: Miért nem pontosak a
közgyűlési jegyzőkönyvek?
Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: Mikor kerül sor a Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete konszolidációjára pénzügyi szempontból?
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A törött járdákból lehetne
a Felsővárosba néhány négyzetmétert eljuttatni?
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Ki találta ki az újvárosi
kerékpárút kialakítását?
Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez Kerekes László
tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatban.
Szabó Balázs képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékpárúttal
kapcsolatban.
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dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a többszázmillió
forintos útfelújítással kapcsolatos előkészületekről.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a villanyautó
programról.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékpárútról.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszodával és a
sportcsarnokkal kapcsolatban.
dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez a portugáliai út
eredményeiről.

1. Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna
megyei fejlesztésére
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató
Ács Rezső polgármester: Köszönti Simonné Szerdai Zsuzsannát, a Csapó Dániel Középiskola
vezetőjét. A szervezet megkereste az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy jó lenne
szorosabbra fűzni az együttműködésüket. Az együttműködési megállapodáshoz több
szervezet is csatlakozott. A tavalyi évben megkezdték a szakképző rendszer átalakítását és első
körben az általános iskolák hetedikes, nyolcadikos gyerekeket és szüleiket keresték meg azzal,
hogy milyen szakképzési lehetőségek állnak rendelkezésre. A Szakképzési Centrum és a DASZK
részéről is részt vettek az eseményeken. Átadja a szót a Főigazgató Asszonynak, hogy
kiegészítse az elmondottakat.
Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató: Köszöni a lehetőséget, hogy csatlakozhattak az
együttműködési megállapodáshoz. 2017 májusában a Fölművelésügyi Minisztériumban
született egy megállapodás Fazekas Sándor miniszter és Győrfi Balázs, az Agrárkamara elnöke
között, melyet Tolna megye elsőként tudott realizálni. Az iskolájuk számára is nagyon fontos a
duális, gyakorlati képzés és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vállalkozók részéről
is kielégítsék az igényeket.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a megállapodás-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy amennyiben az előterjesztés részét képező határozati
javaslatot megszavazza a közgyűlés, az együttműködési megállapodást az ülésen aláírják a
felek.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
146/2017. (VI.22.) határozata
az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel
Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal
kötendő partnerségi együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja az agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztéséről szóló,
az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel
Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal
kötendő partnerségi együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában;
2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

A polgármester átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármesternek.
Ács Rezső polgármester és Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató részéről hivatalosan
aláírása került az előterjesztés részét képező partnerségi együttműködési megállapodás.
2. Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan
használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Egyesület képviselője
dr. Haag Éva alpolgármester: Megkérdezi dr. Göttlinger István aljegyzőt, van-e kiegészíteni
valója az előterjesztéshez?
dr. Göttlinger István aljegyző: A közgyűlés februári rendes ülésén döntött arról, hogy az
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület használatába adja a Rákóczi utca 57. szám alatti
önkormányzati ingatlant, ahol az egyesület egy autisták részére kialakítandó nappali ellátást
nyújtó intézményt szeretne kialakítani. Tekintettel arra, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
vagyonkezelésében álló, társasházi ingatlanról van szó, az ingatlan használatának átadását
megállapodásban szükséges lefektetni, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az önkormányzat térítésmentes használatba adná az ingatlant,
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de még nem lett az tisztázva, hogy milyen időtartamra teszi ezt. Amikor az Egyesület már
rendelkezik információval arról, hogy mekkora összegű támogatás gyűlt össze, a költségeket
hogyan tudják rendezni, az önkormányzattal a következő részletek megbeszélése következik.
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók egyesület képviselője: Annyi kiegészítést tenne, hogy az
építési engedély kéréséhez feltétlenül szükségük van erre a dokumentumra.
Az alpolgármester átadja az ülés vezetését a polgármesternek.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a megállapodás-tervezetet.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatban kipontozásra került az ingatlanhasználat
időpontja, melyet 2017. július 1-től 2027. június 30. napjáig javasol határidőként
meghatározni.
Rácz Zoltán képviselő: Ha jól tudja követni a Kormány építési engedélyekkel kapcsolatos,
hektikus gyakorlatát, akkor véleménye szerint nem építési engedély köteles a beruházás.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
147/2017. (VI.22.) határozata
az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő
ingatlan használatának átadására vonatkozó megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul ahhoz, hogy az Esőmanók Tolna Megyei
Autistákért Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló, de a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. vagyonkezelésében lévő 2395/A/4,
2395/A/5 helyrajzi számú, természetben a 7100 Szekszárd,
Rákóczi Ferenc u. 57. szám alatti ingatlanokat 2017. július 1.
napjától 2027. június 30. napjáig térítésmentesen használja, és
az autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő,
önkiszolgálásra részben képes személyek nappali ellátó
intézménye kialakítása céljából teljes körűen felújítsa;
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Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t, hogy az
ingatlanokon megvalósítandó beruházáshoz szerezze be a
társasházi közösség hozzájárulását, és tegye meg a tetőtér, mint
közös tulajdonú épületrész megszüntetésével, a tetőtér
beépítéssel, valamint a társasházi alapító okirat módosításával
kapcsolatos előkészületeket;
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
jóváhagyja az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért
Egyesülettel, valamint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel
kötendő megállapodást ingatlan használatának átadására
vonatkozóan;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhatalmazza a polgármestert, valamint a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. igazgatóját az ingatlan használatának
átadására vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A napirendi pontok tárgyalását azzal szakítja meg, hogy szeretné
bemutatni Beke Tiborné könyvvizsgálót, megkéri, hogy mondjon néhány szót magáról a
közgyűlésnek. A közgyűlés az ülésen fog dönteni az új gazdasági társaság létrehozásáról, a zárt
ülésen a könyvvizsgálójának személyéről.
Beke Tiborné könyvvizsgáló: Bemutatkozik, elmondja magáról, hogy az Alisca Terra Kft. és a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. könyvvizsgálójaként dolgozik, 1981-ben végzett
közgazdászként. 1985-ig a TÁÉV-nél, majd 1985-2001-ig az APEH-nál dolgozott. 1999-ben
végzett könyvvizsgálóként, 2000-től foglalkozik könyvvizsgálattal.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy a közgyűlés folytassa a
napirendi pontok tárgyalását.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Cseke László könyvvizsgáló
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem támogatják az idei költségvetést, mert követi az előző évek rossz
gyakorlatát. Az idén mód lett volna arra, hogy a szociális bérlakások és szociális juttatások
terén többet tegyen a város.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat
mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése határozatképtelenség
miatt elmaradt, ezért nem tudta megtárgyalni a témát, más bizottság nem foglalkozott az
üggyel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
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alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Ügyészség megkereste az
önkormányzatot azzal, hogy egy szociális ellátásban részesülő ápoló személy bántalmazta az
ápoltat. A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben nincs lehetőség ilyen ok miatt az
ápolási díj megszüntetésére, ezért felülvizsgálták a rendeletet és javaslatot tesznek a
módosítására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
148/2017. (VI.22.) határozata
az Egészségügyi Gondnokság felkéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
24/2017. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglalt
módosítások átvezetésére vonatkozóan kezdeményezze a
működési engedély módosítását a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatalánál.
Határidő: 2017. június 30.
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Felelős: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
intézményvezető
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az ülésen kiosztásra került egy módosító indítvány, az eredeti
előterjesztés részeként. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén hozott módosítást
belefoglalták a módosító indítványba, miszerint az Arany János utcai tömbbelső parkolóra ne
vonatkozzon a lakossági kártya használata. A másik módosító indítvány a kórházi parkolóval
kapcsolatos, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. jelzett egy szöveges pontosítást, melyet
ugyancsak a kiosztott módosító indítványba dolgoztak bele. Továbbra is harminc forintos
minimális díj ellenében egy óra tizenöt perc várakozásra jogosít a díjbefizetés.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a Jegyző Asszony által elmondott kiegészítéssel elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a rendelet-tervezetet.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
149/2017. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felkéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy vizsgálja felül a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által kötött
közszolgáltatási szerződést, és módosító javaslatait a 2017.
szeptemberben tartandó közgyűlésre készítse elő;
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy vizsgálja felül a Szekszárd, Széchenyi u. 18.
szám alatti mélygarázzsal kapcsolatban a tulajdonosokkal kötött
megállapodást és módosító javaslatait, és - a tulajdonosokkal
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történő egyeztetés alapján - a 2017. szeptemberben tartandó
közgyűlésre azt készítse elő.
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
27/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb
építmények
építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2017. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek jóváhagyására (tervezet)
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(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés egy
rendeletmódosítás-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, a függelékekre
vonatkozóan. A következő napirendi pont a Közgyűlés és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között
létrejövő, együttműködési megállapodásról szól, melyben még nem sikerült egyezségre
jutniuk a feleknek. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása kifejezetten erre a
megállapodásra alapult volna, ezért a rendeletmódosításról még nem tudnak szavazni. A
határozati javaslat viszont nem érinti a megállapodást, ezért kéri, hogy arról döntsön a
közgyűlés.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán 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 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
150/2017. (VI.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és
munkarend) és az egyéni választókerületeknek a
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelékét képező
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatát (Ügyrend és munkarend) mely jelen
határozat 1. számú melléklete;
Határidő: 2017. július 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 4. függelékét képező
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Egyéni Választókerületek listáját, mely jelen határozat 2.
melléklete.
Határidő: 2017. július 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
9. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal között együttműködési megállapodás megkötésére
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés bevezető szakaszában igyekezték
összefoglalni azokat a tényeket, melyek rendelkezésre állnak a témával kapcsolatban. A civil
szférával az önkormányzat fenn szeretné tartani az együttműködést és a lehetőségekhez
képest megerősíteni. Mindezt megfelelően szabályozott formában szeretnék tenni, ezért
olyan határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, ami további egyeztetéseket tesz
lehetővé. Ez a civilek önkormányzati munkában történő részvételét az egyeztetések idején
sem korlátozza, de jogos kérés az önkormányzat részéről, hogy a városban működő négyszáz
civil szervezet még szorosabban kapcsolódjon az önkormányzathoz. Ha ez parlamentáris
demokrácia útján megy, akkor nézzék meg, hogy történik a delegálás, mindkét fél érdeke, hogy
jól tudjanak együttműködni egymással. A határozati javaslat harmadik pontjába Jegyző
Asszony mellett Alpolgármester Asszonyt is javasolja beírni felelősnek, mivel a civil terület az
Alpolgármester Asszony határkörébe tartozik. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslat harmadik pontjában javasolja Jegyző Asszony mellett
Alpolgármester Asszonyt felkérni az együttműködési megállapodás részleteinek
egyeztetésére.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Arra jutott, hogy vannak önállóan is jól működő, önállóságukat
tartó szervezetek, amelyek azt közölték, hogy számukra életképes az együttműködés. Jelentős
segítséget, támogatást, jó szándékú elképzelést nem látnak indokoltnak, illetve olyan
elképzelése van az önkormányzatnak, ami arról szól, hogy magasabb dimenzióba vigye a
kapcsolatokat. Mint szavazásra kötelezett személy, magának is azt kell hangsúlyoznia, hogy
van, ami évtizedek óta önállóan működik. A hatvankilenc szervezet élete aktívan összefonódik
a városéval, nem érti, hogy miért kellene magasabb dimenzióba emelni a kapcsolódást.
Célszerű lenne egyértelműen kijelenteni, milyen célja van az együttműködés szorosabbá
tételének.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat fontos célja, hogy kitágítsa az együttműködést. Az
a cél, hogy tiszta, átlátható módon az önkormányzat kapcsolatban álljon a négyszáz civil
szervezettel.
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A város költségvetéséből akkor tudják a leghatékonyabban a civil szervezeteknek eljuttatni a
támogatásokat, ha elérik őket. Szerencsés, ha a másik félnek is van egy „szmsz”-e, amiből
kiderül, hogy delegálják a tagjaikat, ki képviseli a civil szférát. Elvárás az önkormányzat
részéről, hogy ha már a civil szférát közpénzből támogatják, jogilag megnézzék, hogy rendben
vannak-e a szervezetek, melyeknek beszámolási, nyilvántartási kötelezettségük van. Ha
mindkét fél fel tudja ezt építeni, akkor jóval magasabb szinten tudnak együttműködni és
megígéri, hogy a város költségvetésében mindig lesz arra forrás, hogy a civileket támogassák,
akár a rászorulókat, akár a kultúrát stb. Reméli, hogy ugyanolyan jó évük lesz, mint tavaly,
akkor a forrásokat is meg lehet emelni, és a rendelkezésre álló eszközöket még jobban
kihasználni.
Rácz Zoltán képviselő: Amikor meglátta az előterjesztést, azt gondolta először, hogy „Isten
ments attól, hogy a FIDESZ felkarolja a civileket, mert abba belefulladnának”. Az a gyanúja,
hogy át szeretnék strukturálni a jelenlegi városvezetésnek kedves szervezeteket. Kicsi pénzről
van szó, hetvenmillió forintról. A polgármester majdnem ennyi kötbért engedett el a
polgármesteri hivatal épületének felújítása kapcsán. A város legyen annyira nagyvonalú, hogy
a civilek ezt a pénzt osszák el egymás között, ha probléma adódik, akkor kell rendet tenni, de
nagy valószínűséggel nem kell, a civilek sokkal bölcsebbek, mint ők.
Ács Rezső polgármester: Ha arról beszélnek, hogy a város pénzéből mire fordítanak, nagyon
fontos, hogy tiszta, átlátható viszonyok között tegyék. Egyenrangú félként tárgyalnak, de még
van teendőjük és előrelépési lehetőségük. Nem a pénzről szól elsősorban az előterjesztés, ha
úgy alakul, még az összeg emeléséről is dönthetnek. Szeretnék, hogy a 413 civil szervezettel
egyfajta képviseleti rendszeren keresztül legyen kapcsolatuk. Elsősorban az együttműködés
keretfeltételeinek kialakítása most a cél.
Kővári László képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta és most is hangsúlyozza, hogy a
közgyűlés és a bizottsági ülések nyitottak. A szekszárdi állampolgárok ott lehetnek, a civil
kerekasztal képviselői ott is ülnek az üléseken, de milyen felhatalmazással? A város felé nem
jelenik meg plusz felhatalmazás és Jegyző Asszony pont azt szeretné, hogy legyen
felhatalmazásuk arra, hogy az üléseken tanácskozási joggal részt vehessenek.
dr. Mezei László képviselő egyperces hozzászólása: Szeretné tájékoztatni a polgármestert,
hogy a 421 szekszárdi szervezetből csak 69 adott le éves mérleget, jogállásuk rendben van,
úgyhogy a 421 szervezet helyett csak 69-et tudnak figyelembe venni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a képviselőt, hogy olvassa el az előterjesztést, amiben leírták,
hogy a négyszáztizenhárom civil szervezetből kettőszáznegyvenhárom tett közzé beszámolót.
A hatvankilences szám a civil kerekasztal tagjainak számát mutatja, amiből ötvenkettő
bejegyzett tag, tizenhét nem az. Ezeket a félreérthető helyzeteket szeretné letisztázni és
rendezni. Arra a részletre, hogy a kettőszáznegyvenhárom civil szervezet közül ki tagja a
Szekszárdi Civil Kerekasztalnak, nem tér ki az előterjesztés. A Kerekasztal tagjai közül tizenhét
nem adott le éves beszámolót, akkor mi alapján döntenek arról, hogy bizottsági vagy
közgyűlési támogatást adnak? Az elmúlt években nagyon szigorúan vették a közpénzek
felhasználásának feltételrendszerét. Ez látszik a város költségvetésén is.
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Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: Pozitív irányú lépés lenne, ha a Szekszárdi
Vasárnap harmadában helyet kapnának a civil szervezetek, mert nem tartható, hogy a civilek
nem tudnak a lakossággal, a várossal kommunikálni.
Ács Rezső polgármester: Többször megfogalmazódott a kérés és elindult a Szekszárdi
Vasárnapban a civil oldal. Nem ők a kiadók, hanem a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. A
megállapodás-tervezetben, amit alá fognak írni, benne van, hogy a város támogatja a civil
megjelenést azon civil szervezetek számára, akik vállalják, hogy a mai hatályos
jogszabályoknak megfelelően működnek, ennek keretében vállalják a beszámolás feltételeit
is. Nagyon sok feladatot át tudnak vállalni az önkormányzattól, amit részben az önkormányzat,
részben a civilek finanszíroznak.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt. Szabó Balázs
elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatnak az alpolgármester személyével történő
kiegészítését javasolja az együttműködési megállapodás részleteinek egyeztetésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
151/2017. (VI.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Civil Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
tudomásul veszi Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal között kötendő,
jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás megkötése érdekében további egyeztetés
szükséges;
2.
elfogadja, hogy az 1.) pont szerinti egyeztetés az
előterjesztés szerinti együttműködési megállapodás-tervezet
alapján folytatódjék;
3.
felhívja a jegyzőt és dr. Haag Éva alpolgármestert az
együttműködési megállapodás tartalmának kialakítását célzó
egyeztetések lefolytatására, a megállapodás előkészítésére és
előterjesztésére.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
dr. Haag Éva alpolgármester
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dr. Molnár Kata jegyző
10. Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés részét tartalmazó plusz határozati javaslat kiosztásra
került ülés előtt, mely a szerkesztőbizottsági tagok díjazásának módosítását tartalmazza.
Köszönti a szerkesztőbizottság tagjait az ülésen. Megkérdezi, hogy a bizottság elnöke kívánjae kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Dobos Gyula szerkesztőbizottsági elnök: A szerkesztőbizottsági tagok nem arányos
közteherviseléssel elvégezték a munkát, mert az egyik bizottsági tag úgy gondolta, hogy az ő
megbízása csak a sportról szól, ezt a gyakorlatot a későbbiekben módosítani szükséges. A
bizottságok megtárgyalták és néhány kiegészítő javaslat érkezett, például a Fáklya SE
vonatkozásában.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a legutóbbi ülésén döntött a megrendezésre került Sió
Transz Kupa bejegyzéséről tett kiegészítő javaslatáról. Az aránytalan munkavégzés
problémájának megszűntetése végett próbáltak egyeztetni Némethné László Zsuzsannával,
javasolják az ő, munkával arányos járandóságának csökkentését. Javaslatuk úgy hangzik, hogy
Némethné László Zsuzsanna járandóságát 20.000,-Ft-ban, míg dr. Dobos Gyula és Németh
Judit járandóságát 65-65 000,-Ft-ban határozza meg a közgyűlés. Némethné László Zsuzsanna
elfogadta a módosítási javaslatot és továbbra is csak a sport területén írná az Aranykönyvet.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Külön határozatban javasolja a szerkesztőbizottsági tagok
díjazásának módosítását meghatározni.
Kővári László bizottsági elnök: Úgy alakult, hogy a bizottsági ülésen nem köszönték meg a
bizottság munkáját, ezt most szeretné pótolni.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ő is csatlakozik és megköszöni a bizottság
nevében a szerkesztőbizottság munkáját.
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Ács Rezső polgármester: Hálásak érte, hogy ilyen magas színvonalon írják az aranykönyvi
bejegyzéseket.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először szavazásra teszi fel aranykönyvi bejegyzés kiegészítéseként
a Sió Transz Kupa megrendezését.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslat kiegészítését, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. kiegészített határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
152/2017. (VI.22.) határozata
a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.)
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2016. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint elfogadja azzal a
módosítással, hogy az Aranykönyvi bejegyzés X. fejezete
kiegészül a 2016. június 18-án megrendezésre került Sió Transz
Kupával;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2.
megköszöni
munkáját;

az

Aranykönyvi

Szerkesztőbizottság

Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
bejegyzés határidőre történő elkészíttetéséről, a Szekszárdi
Vasárnap számaként való megjelenéséről, a honlapra való
felkerüléséről.
Határidő: 2017. augusztus 29.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
153/2017. (VI.22.) határozata
az aranykönyvi szerkesztőbizottság díjazásának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottságának javaslata alapján, a 275/2015.
(XII.17.) közgyűlési határozattal megválasztott aranykönyvi
szerkesztőcsoport tagjai megbízási szerződésének 1. pontjában
meghatározott megbízási díjait az alábbiak szerint módosítja:
Némethné László Zsuzsanna részére évi 20.000,-Ft;
Németh Judit részére évi 65.000,-Ft;
dr. Dobos Gyula részére évi 65.000,-Ft
megbízási díjat nyújt;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt a megbízási szerződések módosításának
elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. július 15.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert
módosítások aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

megbízási

szerződés-

2017. július 15.
Ács Rezső polgármester

11. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi
adatairól
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bebics János vezérigazgató
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a közgyűlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt a menetrend ésszerűsítésének felülvizsgálatára.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Több éve tárgyalnak a VOLÁN-nal és a támogatásokkal
kapcsolatban. A vonatkozó törvény nagyon erősen korlátozza az önkormányzat mozgásterét.
Véleménye szerint a problémát sem az átszervezés, sem a különböző szakmai beavatkozások
nem tudták kezelni. Bizottsági ülésen kérdezte, hogy a szakmai vezető lát-e arra esélyt, hogy
menetrend-átszervezéssel vagy más módszerrel változtassanak az akut helyzeten, melynek
százmilliós nagyságrendű veszteség a vége. Az sem elfogadható, hogy egy fejlesztésre
alkalmas pénzeszközből olyan tevékenységet konszolidálnak, aminek mindig az a vége, hogy
rosszul teljesít.
Ács Rezső polgármester: Évtizedek óta küszködnek a problémával, megyeszékhelyen köteles
az önkormányzat biztosítani a helyi közlekedést. Vannak olyan városok, ahol saját céggel
oldják meg a közlekedés biztosítását, de mindenhol egyértelműen veszteséges a szolgáltatás.
A határozati javaslat második pontja kifejezetten arról szól, hogy a 2016-ban lefolytatott
tárgyalásoknak köszönhető, a város számára kedvező kompromisszumos megoldást tovább
vigyék. Amikor utoljára egy volt képviselőtársuk közreműködésével a közlekedési struktúrát a
város átalakította, akkor jelentős feszültségek keletkeztek a szolgáltatásban. A VOLÁN-nak az
az érdeke, hogy csökkentse a járatszámot és a futott kilométert. Abban viszont a közgyűlésnek
kell dönteni, hogy fent kívánja-e ilyen formában tartani a tömegközlekedést. Látják, hogy
iskolaidőszakban túlterheltek a járatok reggelente, később viszont jóval kevesebb utas utazik,
főleg nyugdíjas, a költségek viszont ott is jelentkeznek. Úgy gondolja, hogy a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság kiegészítésével talán el tudnak indítani egy kevésbé rossz folyamatot és
tudják csökkenteni a veszteséget. A város észak-déli irányba elnyúló település, az elvárás az
lenne, hogy az utas eljusson a város másik végébe is, ami egyelőre nem kivitelezhető. Egyetért
a képviselő úrral sok mindenben. Bízik benne, hogy a 2016-os évhez hasonlóan kedvezően
meg tudnak egyezni a VOLÁN-nal.
Rácz Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy a város ekkora költséget megengedhet magának és
a forgalom bármilyen szűkítése feszültséget szülne. Elfogadhatónak tartja a százmilliós
kiadást.
Ács Rezső polgármester: Nem százmillióról van szó, hanem háromszáz millió forintról.
Természetesen a szolgáltatás mindig veszteséges lesz, nem mindegy, milyen megállapodást
kötnek.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kiegészítését előterjesztőként
módosító javaslatként teszi fel a napirendi pont tárgyalásának végén szavazásra.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül, 2 nem szavazat ellenében elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A menetrend módosítását egyes képviselők prejudikálják, de a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a menetrend felülvizsgálatát szorgalmazza.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
154/2017. (VI.22.) határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi
teljesítményi adatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat
ellátó Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében
foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi
közlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felkéri a Polgármestert, hogy a bemutatott veszteség
megtérítésével kapcsolatosan folytasson le egyeztetéseket a
közszolgáltatóval.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a
menetrendek ésszerűsítésének lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

12. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésről összefoglalóan elmondja, hogy lehetőség van a
veszteség finanszírozásához pályázat benyújtására.
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dr. Molnár Kata jegyző: Egy apró pontosítást tesz a határozati javaslatban - a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény pontosan a jogszabályi
hivatkozás.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
155/2017. (VI.22.) határozata
a helyi közösségi közlekedés működtetésének finanszírozására
irányuló pályázat beadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.5., valamint a 3.
mellékletének Kiegészítő szabályok 1.c) pontja alapján
támogatást igényel a helyi közösségi közlekedés fejlesztésére és
a kérelem benyújtásához a következő nyilatkozatot teszi:
A Közgyűlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést
2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig folyamatosan
fenntartja.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját
forrásként - a 2016. évi költségvetési rendelet terhére
49.500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a helyi
tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként ellátó Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés
működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez, melyből 10.000.000.Ft a közszolgáltatás tárgyévet megelőző – 2016. évi –
működtetéséhez, veszteség kiegyenlítéséhez került átadásra.
A Közgyűlés pályázati eljárás nélkül, közvetlenül kötött
közszolgáltatási szerződést a helyi tömegközlekedési
feladatokat
közszolgáltatásként
ellátó
Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt-vel.
Határidő:
2017. június 22.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
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2.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti
nyilatkozatot és a pályázattal kapcsolatos szükséges
mellékleteket nyújtsa be a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
dr. Molnár Kata jegyző

13. Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez
kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Többször jelezték a közgyűlésnek, mikor a palánki úti körforgalmat
átadták, hogy a közlekedés-biztonsági fejlesztéseket szeretnék tovább vinni. A következő
projekt a Tartsay- Szent-Györgyi Albert utcai csomópont lámpás kereszteződéssé történő
átépítését jelenti. Ehhez a hármas megállapodásnak létre kell jönnie. A DDKK Zrt. telephelyről
való kijutását és bejutását lehetővé tevő utakat át kell építeni, melyet a DDKK Zrt. vállalt, a
tehermentesítő út kiépítését pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalta. Az
önkormányzatnak a kerékpárút módosítását kell megoldani, mert a Dienes Általános Iskolába,
illetve a közeli óvodákba is sok gyerek jár, és a délutáni órákban a csomóponton nagyon nehéz
átkelni. A beruházás összértéke kb. százharminc millió forint, amihez bruttó ötmillió forinttal
kell hozzájárulniuk. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja. Véleménye szerint a lámpás kereszteződésekben és a szóban forgó csomópontban
is fel kellene hívni a tulajdonosok figyelmét arra, hogy nem lehet kilátni a kereszteződésekben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
156/2017. (VI.22.) határozata
a Tartsay V. u. – Szent-Györgyi Albert u-i csomópont
átépítéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Magyar Közút NZrt., a Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt., valamint Szekszárd MJV
Önkormányzata között a Tartsay V. u. – Szent-Györgyi A. utcai
csomópont átépítése tárgyában kötendő, az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodás-tervezetet;
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Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

2.
az együttműködési megállapodás mellékletét képező
előzetes
költségbecslésben
rögzítettek
szerint
az
Önkormányzatra jutó, 3.856.175.- Ft + ÁFA összegű vállalkozási
díjat a 2017. évi költségvetési rendelet „Működési célú általános
tartalék” kerete terhére biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

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

az

együttműködési

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Olyan előterjesztést tettek le a közgyűlés asztalára, miszerint 2017.
december 31-ig meghosszabbítanák a kegyeleti közszolgáltatási szerződést, illetve felkérik a
Polgármesteri Hivatalt, hogy folytassa le a közbeszerzési eljárást. 2018. január 1-től egy
közbeszerzési eljárással kiválasztott szolgáltatóval szeretnének öt éves közszolgáltatási
szerződést kötni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
157/2017. (VI.22.) határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a köztemetők folyamatos üzemeltetésének biztosítása
érdekében jóváhagyja a Panteon Kegyeleti Közszolgáltató Kft-vel
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megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017. december
31-ig történő meghosszabbítását;
Határidő:
Felelős:
2.

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására;

Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le
közbeszerzési eljárást a jövőbeni közszolgáltató kiválasztására.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Tekintettel a közgyűlési napirend hosszú terjedelmére, javasolja,
hogy a közgyűlés hallgassa meg a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. új könyvvizsgáló-jelöltjének
bemutatkozását.
Tóbi Balázs könyvvizsgáló: Bemutatkozik, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására jelentkezett. 1993 óta rendelkezik könyvvizsgálói végzettséggel, azóta
gyakorolja a szakmát, gazdasági társaságok könyvvizsgálatában vesz részt. A Könyvvizsgálói
Kamara tagja és többször esett át minőségellenőrzési vizsgálaton. Munkájára nem tettek
elmarasztaló észrevételt. Úgy gondolja, hogy független könyvvizsgálóként el tudná látni a
megbízást.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a bemutatkozást, tájékoztatásul elmondja, hogy a közgyűlés
zárt ülésen tárgyalja a könyvvizsgálói kinevezést.
15. Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kezdeményezte az előterjesztés
felvételét, mert sok esetben okoz problémát a területek beazonosítása. Jegyző Asszony
ütemtervet készített ennek orvoslására. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által javasolt ütemterv
készítéséről szóló előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Ács Rezső polgármester: Számára nem volt világos, hogy a döntés mennyiben érinti anyagilag
a telkek tulajdonosait például az okmányok vonatkozásában. Javasolja, hogy ennek költségeit
az önkormányzat vállalja fel, ne terheljék az ott lakókat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
158/2017. (VI.22.) határozata
a külterületi közterületek elnevezésével kapcsolatos ütemterv
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a zártkerti és külterületi közterületek
elnevezésével kapcsolatos ütemtervet az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy lássa el az ütemtervben foglaltak
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő
benyújtására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

támogatás”

iránti

pályázat

Ács Rezső polgármester: Azt a célt hivatott szolgálni a pályázat, hogy a Babits Kulturális
Központhoz kapcsolódó rendezvényekhez még jobban tudják az eszközparkot fejleszteni. Kéri
a bizottsági javaslatok ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
159/2017. (VI.22.) határozata
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás iránt;
Határidő:
Felelős:

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

2.
az 1. pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges
önerőt, melynek mértéke legfeljebb 4.978.351 Ft, a 2017. évi
költségvetés Felhalmozási Célú Pályázati Tartalék keret terhére
biztosítja, továbbá vállalja, hogy a soron következő 2017. évi
költségvetési rendelet módosítása alkalmával elkülönítetten,
külön soron jeleníti meg;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Igyekeznek minden pályázati lehetőséget kihasználni, ami az óvodák,
iskolák esetében jobbá teszi az infrastrukturális feltételeket. Az elmúlt hónapokban kettő új
focipályát adtak át, hamarosan a harmadikra is sor kerül. Arról is döntöttek, hogy a Baka
Általános Iskolában és a Garay János Általános Iskolában felépítésre kerül egy-egy darab
műfüves pálya. A jelenlegi pályázat pedig a Dienes Valéria Általános Iskolában adna
lehetőséget műfüves pálya kialakítására. Céljuk, hogy minden szekszárdi gyerek hasonló
feltételeket kapjon. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
160/2017. (VI.22.) határozata
az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programjának keretében a Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule területén 20x40-es rekortán borítású
labdarúgó pálya kialakítására pályázatot nyújtott be;
2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges 30 százalék mértékű önrészt
biztosítja, mely hozzávetőlegesen összesen bruttó 13 350 000 Ft
összeget jelent. A pontos összeget az együttműködési
megállapodás szerint a nyertes pályázó a kivitelezői tender
lezárultát követően ismerheti meg, melyet az önkormányzat
elfogad;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső, dr. Molnár Kata
3. kötelezettséget vállal, hogy a pályázaton való részvételhez
szükséges költségeket megfizeti a Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule vonatkozásában a 2017. évi költségvetés
Felhalmozási Célú Pályázati Tartalék terhére;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső, dr. Molnár Kata
4. kötelezettséget vállal, hogy a pályázat nyertessége esetén az
önerőt a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
vonatkozásában a 2017. évi költségvetés Felhalmozási Célú
Pályázati Tartalék terhére biztosítja;
Határidő: pályázati felhívás szerint
Felelős: Ács Rezső, dr. Molnár Kata
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5. kötelezettséget vállal, hogy a pályázat nyertessége esetén a
karbantartási költségek megfizetésére a Dienes Valéria Általános
Iskola vonatkozásában az Önkormányzat költségvetése terhére;
Határidő: a pályázat sikere esetén az együttműködési
megállapodás szerint
Felelős: Ács Rezső, dr. Molnár Kata
6. felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső, dr. Molnár Kata

18. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság
alapítására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Régóta foglalkoznak azzal a témával, amit a Szekszárdi Turisztikai Kft.
ügyvezetője is felvetett a múltkori közgyűlésen, hogy hogyan lehetne a városi rendezvényeket,
eseményeket hatékonyabb formában ellátni. Azt a javaslatot teszik le a közgyűlés asztalára,
hogy ezeket a feladatokat egy száz százalékban önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű
társaság keretében szeretnék ellátni. Úgy gondolják, hogy ezzel a város arculatát
meghatározó, összes rendezvény egy kézbe kerülne és hatékonyabban, célirányosabban
tudnák használni az eszközöket. A másik ok, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ
feladatainak nagy részét már csak a rendezvények szervezése tette ki, ami intézményi keretek
között nehezen volt koordinálható. Egy gazdasági társaság sokkal hatékonyabban tudja a
szervezést lebonyolítani- például nem csak délután négyig dolgoznak a szervezők. A Modern
Városok Programnak köszönhetően megnyílnak a város előtt a lehetőségek a
programturizmus, konferenciaturizmus tekintetében. A javaslat szerint a Babits Mihály
Kulturális Központ épülete a város tulajdonában marad, de nem intézményi formában fog
működni. Saját modellt szeretnének kifejleszteni. Komoly turisztikai fejlesztések várhatók,
melyre fel kell készülni. Ez nem jelenti azt, hogy a Babitsban dolgozóktól meg szeretnének
válni, mert nagyon jó szakembergárda kovácsolódott össze, amire alapozni szeretnének. Az
eddig megszokott intézményi támogatás helyett egy profitorientált, professzionális
menedzsmenttel működő gazdálkodó társaság látná el a feladatot. Szeretne javaslatot tenni
az ügyvezető személyére, aki a teremben ül, megkéri, hogy fáradjon ki Zsikó Zoltán, aki a
kultúra területén fiatal kora ellenére elég komoly előélettel és kapcsolatrendszerrel
rendelkezik. Azt gondolja, hogy az önkormányzat által kitűzött célokat el fogja érni. A vita
szakaszban szeretne kéri az ügyvezető-jelölttől egy rövid bemutatkozást. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a határozati javaslat 1-3.
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pontjában foglaltakat elfogadásra javasolja, a 4-6. pontokra nem tettek javaslatot.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a cég
alapítását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Felmerült-e annak a lehetősége, hogy valamelyik működő
önkormányzati gazdasági társaságba kerüljön a tevékenység? A Szekszárdi Turisztikai Kft-re
gondol.
Ács Rezső polgármester: Nem szokott előfordulni, hogy egy négy fős cégbe olvasztanak be
egy negyven fős céget. Az elején felmerült ez a lehetőség is, de a struktúra kialakítása kapcsán
a jelenlegi irányba terelődött a javaslat.
dr. Mezei László képviselő: Nem értik az új cég és Berlinger Attila által vezetett cég helyzetét
és a polgármester művelődési házzal kapcsolatos megjegyzését, amit az előbb mondott.
Nagyon kevés információjuk van, ezért kérdése, hogy párhuzamosak vagy alárendeltek a
viszonyok és mi tette ezt szükségessé?
Ács Rezső polgármester: Amikor létrejött a Szekszárdi Turisztikai Kft., olyan elképzelése volt a
városvezetésnek, hogy a cég felépíthető lesz olyan szempontból, hogy összefogja a város
turisztikáját, adatokkal rendelkezik, szervez. Lassan tíz éve működik a cég, sajnos nem sikerült
előrelépni sem létszámban, sem más tekintetben. Az ügyvezető nem főállású, hanem a
nemzetközi kapcsolatok referense a polgármesteri hivatalban. Ez a párhuzamosság nem fog
megmaradni, de ha arra gondolnak, hogy melyik az a szervezet, ami városmarketingben
jelentős lépést érhet el, a turisztikai fejlesztéseket, konferenciaturizmust kire tudják majd
rábízni, mely megfelelő menedzsmenttel bír, akkor azt gondolja, hogy egy jóval nagyobb
szervezetre van szükség. Középtávon a Szekszárdi Turisztikai Kft. be tud olvadni az új cégbe.
Azt gondolja, ha valami jól működik, akkor van miről beszélni. Ha egy cég nem tudja a saját
árnyékát öt-nyolc-tíz éves távlatban átlépni, akkor a tulajdonosnak meg kell hoznia azt a
döntést, ami a helyzetet megoldja és kezeli. Természetesen ebben az esetben is számítanak a
Szekszárdi Turisztikai Kft. kollégáira, akik részterületeken megfelelő szaktudásra tettek szert.
Nyilván a Kft-től is aktívabb részvételt várnak el. Bizonyos eseményeket a kulturális központ,
másokat az önkormányzati cég látott el, nem volt a legszerencsésebb. Az új cég esetében
elvárják, hogy önállóan gazdálkodjanak, de a város továbbra is megadja azt a támogatást, amit
a Babits Mihály Kulturális Központ esetében biztosított. Bízik benne, hogy Zsikó Zoltán
személyében egy olyan kapcsolatrendszerrel rendelkező menedzser lesz, aki akár jóval több
pályázati pénzt tud hozni a városnak. Három-négy év távlatában lehet majd látni, hogy jó
döntést hoztak.
Rácz Zoltán képviselő: Korábban is kifejtette a véleményét, hogy a rendezvényszervezés az a
terület az önkormányzat vonatkozásában, amit bármikor szívesen átvenne, mert tökéletesnek
mondható. Azzal nem ért egyet, hogy a Szekszárdi Turisztikai Kft. tíz éve küszködik, fel kellett
volna bővíteni a létszámot vagy más pozícióba helyezni az ügyvezetőt. Ha van egy szervezet
és egy feladat és nem elég rá a kapacitás, akkor bővíteni kellett volna. Két szervezetet egymás
mellett működni nem tart szükségesnek.
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Ács Rezső polgármester: A párhuzamosság nem fog fennmaradni. Ha megkereste volna valaki
azzal, hogy a tevékenységi körét fejleszteni szeretné a cég és az abból adódó árbevételnövekmény mellett szükség lett volna még egy-két emberre, nem mondtak volna nemet. A
cégvezetők szabadságát meghagyják, de emlékeztet, hogy éppen ötmillió forint vissza nem
térítendő támogatást adott a közgyűlés, hogy a Kft. ki tudja termelni a bérek fedezetét. Azt
gondolja, hogy megfelelő menedzsment irányítás alatt ez a terület is sokkal hatékonyabban
tud működni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az elmúlt években a polgármester által elmondott elismerésekből
nem érezték ki, hogy elégedetlen lenne valamivel. Szerepzavarban van, mert az elmúlt évek
munkaértekezletei után olyan véleményt alakított ki Berlinger Attilával kapcsolatban, hogy
tökéletesen működik minden és a polgármester kezében vannak a fejlesztési eszközök.
Áttanulmányozta az ügyvezető által benyújtott anyagokat, melyekből megállapította, hogy
sérülékeny a rendszer, a polgármester minden esetben megmagyarázta, hogy vegyék
tudomásul, nem az ügyvezető munkájával összefüggő a probléma. Nem akarja a polgármester
meghozott döntéseit befolyásolni, csak érzékeltetni szeretné, hogy miért nem értik a jelenlegi
helyzetet.
Ács Rezső polgármester: Berlinger Attila is többször felvázolta a bajai modellt példaként. Az
új elképzelés tevékenységében kicsit hasonló a bajaihoz, de nem fognak annyi tevékenységet
végezni. Az, hogy nem az ügyvezetőt terheli a felelősség vagy fel kell valakit menteni, az nem
ugyanaz a dolog az értékelés szempontjából. A döntést az asztalnál ülők fogják meghozni.
Megkéri Zsikó Zoltán urat, hogy mondjon magáról néhány dolgot.
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Nagy megtiszteltetés számára, hogy a közgyűlés előtt ülhet.
Alsónyékről származik. Gyermekkora óta képezi részét az életének a kultúra. A székesfehérvári
konzervatóriumban érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
előadóművész tanári diplomát szerzett. Magyarország egyik legtöbbet koncertező
zenekarának az alapítója, a 2014-es Fölszállott a Páva Tehetségkutató Verseny legjobb három
vonós bandájának egyike volt a zenekar, Európa számos pontján adtak nagyszabású
koncerteket, a 2016-os esztendőben pedig Bagyai Katalin nagykövet asszony meghívásának
tettek eleget az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban, az ENSZ palotában is
koncerteztek. Jelenleg a Várkert Bazár Kulturális Igazgatóságán dolgozik kulturális
menedzserként, legfőbb feladatai közé tartoznak a Várkert Bazár kulturális programjainak
szervezése, a Miniszterelnökséggel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával való
együttműködések kialakítása és a Budavári Palota és a Citadella teljes területgazdálkodásának a felügyelete. Bízik abban, hogy támogatják, hogy jó gazdája legyen az
intézménynek. Meggyőződése, hogy az átalakulások mind azt fogják szolgálni, hogy az ott
dolgozó emberek komfortosabban érezhessék magukat, a 21. század kihívásainak megfelelőn
tudjon előremenni a társaság. Azt ígéri, hogy lelkiismeretesen és jól fog gazdálkodni a rá
bízandó vagyonnal, mindent megtesz annak érdekében, hogy még sikeresebb társaság legyen.
dr. Mezei László képviselő: Hogy határozta meg a polgármester a Szekszárddal kapcsolatos
feladatait és milyen fejlesztési lehetőségeket tart célszerűnek? Megítélése szerint ez a térség
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a jövőben milyen kihívásoknak kell megfeleljen? Tájékoztatta-e a polgármester, hogy az
elvándorlás milyen mértékű a szekszárdi fiatalok körében, nyilván ehhez igazította a
programját. Meg szeretné tudni, hogy ellene az általa vezetett cégben a közelmúltban folyt-e
büntetőeljárás?
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Nem érti a kérdést, mert nem vezet céget.
dr. Mezei László képviselő: A kérdés az, hogy ellene, vagy az általa vezetett cég ellen folyik
vagy folyt-e büntetőeljárás?
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Sosem volt.
dr. Mezei László ügyvezető jelölt: Tudni szerette volna, mert szavazni fog valószínűleg.
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Önkormányzati képviselőként nem lehet köztartozása, illetve
nem lehet azt a munkát úgy végezni, hogy folyik ellene büntetőeljárás. Nem szeretné nem
megválaszolni a kérdést, de azt gondolja, hogy van egy kiváló társaság, akik a szekszárdi
rendezvényeket eddig tökéletesen lebonyolították, van egy hatalmas nagy feladat. Nyilván, ha
ügyvezető lesz, fel kell mérnie, hogyan állnak és merrefelé kell tartaniuk. Arra a kérdésre, hogy
hogyan fog tudni ez jól működni, nem szeretne most válaszolni. Az első hónapot azzal szeretné
tölteni, hogy találkozzon mindenkivel és felmérje, hogy a munkák hogyan vannak leosztva. Egy
másik alkalom kapcsán nagyon szívesen elmondja, hogy milyen vezetői elképzelései vannak.
Ács Rezső polgármester: Furcsák voltak a képviselő úr kérdései a büntetőeljárással
kapcsolatban, nyilván nem véletlenül tette fel azokat. Annyit még fontos elmondani, hogy a
kulturális elképzelést a Babits Mihály Kulturális Központ kollektívájával is megbeszélték,
konkrétan alpolgármester asszony hívta össze a dolgozókat és beszélték meg a változást és
módosítást, tájékoztatták az érintetteket és kikérték a véleményüket.
Rácz Zoltán képviselő: Felmerül benne a kérdés, hogy milyen vezetői gyakorlattal rendelkezik
a jelölt?
Ács Rezső polgármester: Mielőtt átadja a szót, elmondja, hogy az önkormányzat elképzeléseit
természetesen Berlinger Attila ügyvezető úrral is egyeztették.
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Néhány évvel ezelőtt, amikor a Várkert Bazárt, Magyarország
egyik legnagyobb kulturális intézményét átadták, akkor hihetetlen lehetőségeket magában
hordozó kiállítótereket, multifunkciós rendezvénytermet és sok egyéb teret kaptak. Azonban
az intézmény mellé senki nem adott egy kézikönyvet, hogy mi alapján fog működni, hogyan
fognak bejönni az emberek. Ők négyen-öten, akik az igazgatóságon dolgoznak, olyan
történelmi pillanatnak lehetnek a részesei, hogy fölépítettek egy olyan kulturális intézményt,
ami odáig eljutott, hogy éves szinten sok ezer rendezvényt bonyolít le, éves szinten sok száz
vállalkozás érkezik oda, hogy a piaci rendezvényét ott tartsa meg. 2016-ban az év
rendezvényhelyszíne lett a Várkert Bazár. Senkit nem szeretne megnyugtatni, hogy úgy
működik a kulturális intézmény, hogy átadják és a földből kinőnek a kiállítások, a rendezvények
stb. Azt gondolja, ha a munkáit megnézik a képviselők, akkor az jó felhatalmazást adhat arra,
hogy ezt a munkát is megfelelően fogja tudni végezni. A miniszterelnök az évértékelőjét
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minden évben a Várkert Bazárban tartja. Az épített világörökségen túl valami oka csak van
annak, hogy oda ellátogat. Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy az igazgatóságon négyenöten dolgoztak azért, hogy 2016-ban az év rendezvényhelyszíne legyen. Még egy olyan
kulturális intézményt sem látott, ahol az utcáról bejönnek az emberek. Biztos benne, hogy
képes rá, hogy jó irányba vigye a társaságot.
dr. Mezei László képviselő: Kérdésére nem tudott választ adni a jelölt, elmondja még egyszer,
mit akart hallani: „Amikor a polgármester úrra beszéltünk Szekszárdról, akkor a szekszárdi
kulturális rendezvényekről az volt a véleményem, hogy …” ; „Mikor a polgármesterrel
egyeztettem a szekszárdi szüreti napokkal kapcsolatban, akkor nekem ezek az elképzeléseim
voltak…”; „Amikor a Várkert Bazárt építettük a munkatársaimmal, akkor úgy gondoltam,
hogy…”. Azt gondolta, hogy a jelöltnek van egy elképzelés-rendszere egy olyan városról, ahol
munkát kíván vállalni. Mivel a polgármester nagyon aktív lehetett és ötletekkel is ellátta, ezért
azt is gondolta, hogy úgy fog neki válaszolni, hogy „A polgármester úr ezt kérte, én meg ezt
mondtam neki…”; „Igen, a polgármester úr ezt szeretné, én pedig ezt javasoltam neki…”. Ezek
hiányoztak a beszélgetésükből.
Zsikó Zoltán ügyvezető-jelölt: Látja, hogy nincs felé bizalom, de innen szép nyerni.
Szekszárdon van egy kiváló Szüreti Fesztivál, valamint Pünkösdi Fesztivál, ami kiválóan
működik-, hangsúlyozza, hogy méltatlan volna három mondatban kifejteni azt, hogyan kívánja
eltölteni a mindennapi munkáját, de azt például szeretné elmondani, hogy kifejezetten jó
ötletnek tartaná, ha augusztusban a Béla király téren egy fergeteges nyári színházzal
kápráztatnák el a szekszárdiakat. Azt gondolja, hogy a városban egy központi farsangnak is
lenne helye, ahol bevonják a civil szervezeteket, ahol jótékonysági rendezvények mellett
tudnának egy központi farsangot rendezni.
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy miután a Babits Mihály Kulturális Központ belső
munkáját jobban átlátta Zsikó Zoltán, egy hosszabb beszélgetést lehet az elképzelésekről
tartani. Ő sem rendezvényszervező, azért vannak az önkormányzati cégek, hogy rájuk lehessen
bízni a feladatokat. Véleménye szerint Zoltán személyének fontos üzenete van: amikor a
fiatalok elmennek egy megyeszékhelyről, nagyon fontos, hogy vissza tudjanak hozni olyan
fiatalokat, akik körbejárták az országot, világot, Budapesten is megfelelő nívójú, kulturális
intézményben szerzett tapasztalatokat. Sok fiatal számára jelenthet jövőképet, hogy a
feleségével jön vissza. Hosszú távon be fog bizonyosodni, hogy jó döntésre szánja el magát az
önkormányzat ezzel a lépéssel.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat 3. pontjába 2017. július 1. napjától határozatlan
időtartamra Zsikó Zoltánt javasolja kinevezni. A 4. pontban az ügyvezető megbízási díját
450.000,-Ft/hó összegben javasolja megállapítani. Az 5. pontban a könyvvizsgálói feladatok
megbízására a DUÁL-KONTROLL Kft-t, Beke Tibornét javasolja megbízni. Felügyelő bizottsági
tagoknak közművelődési részről Csillagné Szánthó Polixénát és Zaják Ritát javasolja, pénzügyi
részről Gyurkovics János képviselőt, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagját javasolja.
Egyelőre díjazás nélkül látják el a felügyelő-bizottsági tagok a munkájukat.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
161/2017. (VI.22.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság alapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság megnevezésű, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő,
korlátolt felelősségű társaság cégformájú, „Művészeti
létesítmények működtetése” főtevékenységű, 3.000.000,- Ft
azaz hárommillió forint törzstőkéjű gazdasági társaság
alapítását;
2.
a Szekszárdi Közművelődési Kft. 3.000.000,- Ft azaz
hárommillió forint összegű törzstőke összegét Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének Általános
tartalék kerete terhére biztosítja;
3.
a Kft. ügyvezetőjének 2017. július
határozatlan időtartamra Zsikó Zoltánt nevezi ki;
Határidő:
Felelős:

1.

napjától

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

4.
az ügyvezető megbízási díját bruttó 450.000,- Ft/hó
összegben állapítja meg;
Határidő:
Felelős:

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

5.
a Szekszárdi Közművelődési Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával a cégbejegyzés napjától 2020. május 31.
napjáig a DUÁLKONTROLL Könyvvizsgálói Kft. (Székhely: 7130
Tolna, Bem u. 14., cégjegyzékszám: 17 09 004695, könyvvizsg.
kamarai nyt. szám: 001737) könyvvizsgálatért felelős személy:
Beke Tiborné (kamarai ig. száma: 005384) bízza meg;
Határidő:
Felelős:

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester
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6.
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján
a Szekszárdi Közművelődési Kft. Felügyelő Bizottságának
tagjaivá a cégbejegyzés napjától 2020. május 31. napjáig terjedő
időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
Csillagné Szánthó Polixéna tag
Zaják Rita tag
Gyurkovics János tag
Határidő:
Felelős:

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

7.
jóváhagyja jelen határozatban foglalt kiegészítésekkel a
Szekszárdi Közművelődési Kft. alapító okiratát;
(Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi)
Határidő:
Felelős:
8.

2017. június 23.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert az alapító okirat aláírására;

Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

9.
felhívja az
lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

ügyvezetőt

a

cégbejegyzési

eljárás

2017. július 1.
Ács Rezső polgármester

19. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság már korábban foglalkozott a témával, de azóta
változások történtek az előterjesztéssel kapcsolatban. Forgalomképtelen út értékesítéséről
van szó, ami telekkiegészítést szolgálna és a bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
162/2017. (VI.22.) határozata
a 10811/3 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé minősítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
10811/3 hrsz-ú, 143 m2 alapterületű, kivett út megnevezésű
ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
288/2016. (VIII.29.) GPB számú határozatában foglalt feltételek
szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlan már nem
szolgálja a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy
hatáskör gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen
törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjék a
fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző

20. Javaslat
az
egyes
önkormányzati
tulajdonú
felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyására
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

gazdasági

társaságok

dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülésen kiosztásra került az
előterjesztéshez tartozó, Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje,
melyet a Felügyelőbizottság a 2/2017. (VI.21.) határozatával fogadott el. Javasolja, hogy a
határozati javaslat 1. pontjába kerüljön bele a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. is, ezzel szemben
pedig a 2. pontból kerüljön ki a felhívásra kerülő cégek közül.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony módosító javaslatával együtt teszi fel szavazásra a
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határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
164/2017. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft./Szekszárdi Mérnöki
Szolgáltató Kft./Szekszárdi Városfejlesztési Kft./Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nkft és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a Szekszárdi Víz – és Csatornamű Kft./Szekszárdi
Mérnöki
Szolgáltató
Kft./Szekszárdi
Városfejlesztési
Kft./Szekszárdi Távhőszolgáltató Nkft és a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. felügyelőbizottságának 11/2017. (V.3.) FB
számú; 2/2017. (VI.13.) FB számú; 2/2017. (VI.13.) FB számú;
3/2017. (VI.5.) 2/2017. (VI.21.) FB határozatával elfogadott
ügyrendjét.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Artim Andrásné ügyvezető
Kerekes László ügyvezető
Csukle Tibor ügyvezető
Bálint Zoltán ügyvezető
2. felhívja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., valamint a Szekszárdi
Turisztikai NKft. ügyvezetőjét, működjön közre annak
érdekében, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsága az
ügyrendjét megalkossa és megtárgyalja.
Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: Bay Attila ügyvezető
Berlinger Attila ügyvezető

21. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Tolna Megyei Balassa János
Kórház-Rendelőintézettel
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy egy pályázatot szeretne a kórház
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benyújtani prevenciós iroda létrehozására, amihez az önkormányzat együttműködését kéri.
Bízik benne, hogy az egészséges életmód felé való nyitottságot fogja erősíteni a
városlakókban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
165/2017. (VI.22.) határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről a Tolna Megyei
Balassa János Kórház- Rendelőintézettel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Tolna Megyei Balassa János KórházRendelőintézettel kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában;
2.
felhívja a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

22. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
166/2017. (VI.22.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési
szabályzatáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja,
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum szervezeti és működési szabályzatát 2017. július 1-jei
hatályba lépéssel jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

23. Az óvodák 2017/2018. nevelési évi csoportjai
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja. Egy elírást szeretne korrigálni az előterjesztés második bekezdésében, a „fiatalabb
2018-as születésű gyerekek” helyett 2015-ös születésű gyerekekről szól a mondat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
167/2017. (VI.22.) határozata
a 2017/2018. nevelési év óvodai és bölcsődei csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdése alapján
1.
az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2017/2018. nevelési évi
óvodai csoportjainak indítását:
a.
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergartenben 11 óvodai
csoport – ebből 4 német nemzetiségi csoport – indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11 dajka, illetve 3
pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15
pedagógiai munkát közvetlenül segítő) álláshellyel;
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b.
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában 10 óvodai csoport
indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11,5 dajka
és 3 pedagógiai asszisztens, továbbá 1 roma mentor
(összességében 24 pedagógus, 15,5 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő és 1 egyéb) álláshellyel;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
támogatja,
hogy
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet 2017/2018. nevelési évi óvodai és bölcsődei
csoportjainak indítását a szekszárdi feladat-ellátási helyeken:
a.
7 óvodai csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint
1 óvodatitkár, 7 dajka, továbbá 2 pedagógiai asszisztens
(összességében 16 pedagógus és 10 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő) álláshellyel;
b.
1 bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermeknevelőgondozó és 1 dajka álláshellyel, valamint 1 munkahelyi bölcsődei
csoport indulhat 1 kisgyermeknevelő-gondozó és 0,5 dajka
álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a 2017. szeptembertől decemberig történő időszak
finanszírozására – amennyiben indokolt – 2017. szeptember 30ig tér vissza;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
egyetért azzal, hogy a Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája a
2017/2018. nevelési évet 11 gyermekcsoportban szervezze.
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Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

24. Javaslat civil szervezetek támogatására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottsági keretből alapítvány részére nyújtott
támogatáshoz szükséges a közgyűlés jóváhagyása. Az előterjesztés megtárgyalására ezért
kerül sor, a bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
168/2017. (VI.22.) határozata
civil szervezetek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Ifjúsági
Keret terhére 605.000,-, Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok
támogatására:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Alapítvány neve
„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány”
A Diákokért Alapítvány
Az Egészségért Alapítvány
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Nyitott Világ Alapítvány
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány
Garay János Gimnázium Centenáriuma
Alapítvány
Összesen:

2017. évi Ifjúsági Keret
100.000,75.000,50.000,50.000,100.000,150.000,80.000,605.000,- Ft
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2.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi
Sportkerete terhére 200.000,- Ft-ot nyújt az alábbi alapítvány
támogatására:
Sorszám
1.

Alapítvány neve
Sportélmény Alapítvány
Összesen:

2017. évi Sportkeret
200.000,- Ft

3.
felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjék a támogatott
összegek átutalásáról;
4.
felhívja
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

támogatási

szerződések

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

25. Javaslat általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj
kiírására
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Egy Szekszárdon működő gazdasági társaság kereste meg az
önkormányzatot azzal, hogy a saját költségére szeretne elindítani felső tagozatos tanulók
számára egy ösztöndíjrendszert. Szociálisan rászoruló, de tehetséges gyerekek tanulmányait
szeretné így támogatni havi tízezer forinttal. Azt kérték, hogy egy alapítványon keresztül
működjön az ösztöndíjrendszer, sajnos ebben az önkormányzat nem tud segíteni, de a
javaslatot támogatják.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné kiegészíteni az előterjesztést, előző nap értesítette az
érintett cég vezetője, Ablonczy Péter, hogy a CIKLÁMEN-TOURIST Idegenforgalmi Zrt. lenne az
adományozó cég, ez alapján változik az előterjesztés, a pályázati kiírás és a határozati javaslat
is.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Jegyző Asszony által elmondott módosítással
javasolja a Humán Bizottság az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
169/2017. (VI.22.) határozata
általános iskolák felső tagozatos tanulói számára szóló
tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a CIKLÁMEN-TOURIST Idegenforgalmi Zrt. általános
iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj
biztosítására irányuló kezdeményezését üdvözli és elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

2.
az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára szóló
ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást „Tanulj, hogy
boldogulj” címmel az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívásnak a Szekszárdon működő általános iskolák
részére történő megküldéséről, valamint a Szekszárdi
Vasárnapban és Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján történő
közzétételéről;
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az
ösztöndíj alapítványi keretek között történő biztosításának
lehetőségét, és az ezzel kapcsolatos javaslatokat terjessze a
Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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26. Javaslat lakáshasználati kérelmek támogatására
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A szóban forgó két tanár lakásbérleti szerződésének
meghosszabbítását, illetve megkötését javasolja támogatni, mindkét esetben csatoltak a
kérelmekhez tagintézmény-vezetői támogató nyilatkozatot.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság javasolja az előterjesztés
elfogadását. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjétől kapott információk alapján a
második kérelem kielégítésére augusztus-szeptember hónapban kerül sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
170/2017. (VI.22.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Papp Máté a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc
Zeneiskola zenetanára által bérelt Szekszárd, Honvéd u. 17/A.
1/19. sz. alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonyt 2020. augusztus 31-ig meghosszabbítja;
2. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy a szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
171/2017. (VI.22.) határozata
lakáshasználati kérelem támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. Kun Gábor Zsolt a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt
Ferenc Zeneiskola leendő zenetanára által benyújtott
önkormányzati bérlakás iránti kérelmét elviekben támogatja;
2. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját,
hogy amennyiben önkormányzati bérlakás megüresedésére sor
kerül, intézkedjen a bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

27. Az önkormányzat kizárólagos részvételével működő gazdasági társaságok
ügyvezetőinek javadalmazása
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Egységesíteni javasolja a száz százalékban önkormányzati
tulajdonban működő gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazását. Több célja van a
javaslatnak, egyrészt a jó szakemberek megtartása, másrészt a bérek egységesítése. A jövőben
szeretné letenni a közgyűlés asztalára a prémiumrendszer kidolgozását. Azt gondolja, hogy
akkor várhatnak el még jobb munkát az ügyvezetőktől, ha mellé tudnak tenni egy megfelelő
érdekeltségi rendszert. Alapvetően két kategóriát javasol elfogadni, a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft. esetében könnyű helyzetben vannak, mert nem lehet két helyről egyszerre
bért kapni, így Artim Andrásné részére nem állapítanak meg díjazást, tekintettel az E.R.Ö.V.
Zrt-től kapott díjazására. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője esetében hétszázezer
forintot, Kerekes László ügyvezetőnek szintén hétszázezer forintot javasol a Szekszárdi
Mérnöki Szolgáltató Kft-ben betöltött ügyvezetői pozíciója után megítélni. Az árbevételmérlegfőösszeg tekintetében a legnagyobb közszolgáltatást végző gazdasági társaság a
Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft., ahol az ügyvezető díjazását kilencszázötvenezer forintban
javasolja meghatározni. A Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője részére szintén hétszázezer forintot javasol elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A javadalmazásokban történő módosításokról külön-külön javasol
szavazni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének
javadalmazására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének
javadalmazására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
48

A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének
javadalmazására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének javadalmazására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11
fő – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő és dr. Haag Éva alpolgármester jelezték, hogy személyes
érintettségük okán nem vesznek részt a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
javadalmazásáról szóló szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
javadalmazására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
172/2017. (VI.22.) határozata
az önkormányzat kizárólagos részvételével működő gazdasági
társaságok ügyvezetőinek javadalmazásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése mint kizárólagos tulajdonosi jogokat gyakorló Taggyűlés 1.
az önkormányzat kizárólagos részvételével működő
gazdasági társaságok ügyvezetőinek havi javadalmazását az
alábbiak szerint állapítja meg 2017. július 1. napjától:
Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú N.Kft.
Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
Szekszárdi Távhőszolgáltató N.Kft.

Artim Andrásné ügyvezető részére 0,-Ft;
Bálint Zoltán ügyvezető részére 700.000,- Ft
Berlinger Attila ügyvezető részére 50.000,- Ft
Bay Attila ügyvezető részére 700.000,- Ft
Kerekes László ügyvezető részére 0,-Ft;
Csillag Balázs ügyvezető részére 700.000,- Ft
Kerekes László ügyvezető részére 700.000,- Ft
Csukle Tibor ügyvezető részére 950.000,- Ft

Határidő: 2017.06.22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert
módosításának aláírására.

a

munkaszerződések
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Határidő: 2017.07.01.
Felelős: Ács Rezső polgármester
28. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi tapasztalatairól
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Lovrity Attiláné intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
173/2017. (VI.22.) határozata
a központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi tapasztalatairól
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy az
ügyeleti ellátásban érintett települések részére küldje meg a
2016. évre vonatkozó beszámolót.
Határidő:
Felelős:
vezető

2017. július 15.
Lovrity Attiláné

Egészségügyi

Gondnokság

29. Beszámoló a Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
174/2017. (VI.22.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
2. köszönetét és elismerését fejezi ki a Szolgálat munkatársainak
a 2016. évben végzett munkájukért.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester

30. Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Az előző közgyűlésen feltett pár kérdést, amire nem kapott választ. Az
első az volt, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt volt egy lakossági fórum, ahol Tölgyesi Balázs
javasolt néhány megoldást a problémák kezelésére, amit ő jónak tartott. Megkérdezi, hogy mi
valósult abból meg? Az egyik megoldási javaslata az volt, hogy a kollektor-vezeték kikerül a
szennyvízből magasabb pozícióba, hogy valóban össze tudja gyűjteni a gázt. A másik az volt,
hogy az irgalmatlan mennyiségű szennyvíz, amit Kaposváron kellett volna kezelni, ahhoz
készítenek egy szennyvíz-tisztító berendezést. Polgármester úr nevében ígéretet tett továbbá
arra, hogy a szemétkezelésre sor fog kerülni, mert csak szemétlerakás történt.
Ács Rezső polgármester: A képviselő utolsó mondatához annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a
konzorcionális szerződés pont azt a célt szolgálja, hogy a hulladék előválogatása megtörténjen
és a haszonanyag kinyerésre kerüljön. Átadja a szót Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgatónak.
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Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató: A konnektor áthelyezése megtörtént. A csurgalékvíz
tisztítása és élővizes kiengedése az engedélyek birtokában szintén megtörtént. Eddig kb. 5000
köbméter csurgalékvizet engedtek ki szinte desztillált víz tisztaságban a Rák patakba, aminek
köszönhetően szemmel láthatóan csökkent a hármas, négyes kazettában a csurgalékvíz
mennyisége. Az NHKV vezetése tegnapi napon jelezte felé, hogy kijönnének megnézni a
rendszert, mert jót hallottak róla és fontolgatják, hogy az ország többi részén is ezt a
technológiát installálják. A hulladék lerakása a cikói telepen megszűnt, ellenben a szelektíven
gyűjtött haszonanyagok válogatása és a felhasználásra történő előkészítése megkezdődött az
erre a célra épített csarnokban. A konzorcionális megállapodás értelmében a Felső-Bácska
által üzemeltetett vaskúti hulladéklerakóban történik az előválogatás, amíg Cikón nem
biztosított a megfelelő minőségű előválogatás.
Rácz Zoltán képviselő: A helyi lakosok panaszkodtak, hogy alig változott valami a lerakó körüli
bűzzel kapcsolatban, ez így van-e, illetve egy leégett ház hulladékait szállították volna Cikóra,
de nem fogadta be a telep a hulladékot, jogos volt-e, hogy nem fogadták? Ilyen esetben mit
kell tenni?
dr. Mezei László képviselő: Véleménye szerint Cikó halálos ügy, melynek soha nem lesz vége.
Szerencséjük, hogy van egy szakember, akinek köszönhetően elindult valami, ötezer
köbmétertől megszabadultak, de van még ott huszonötezer köbméter csurgalékvíz. Számos
probléma van még, ami hihetetlen energiát és pénzt fog fölemészteni. Említette az ügyvezető
az előválogatást. Ezt úgy kell érteniük, hogy a betárolt anyagot szerves és szervetlen anyagra
válogatják? Másik kérdése, hogy a megoldáshoz hozzájárulna-e, ha letakarnák a hatalmas
szemétkupacot? A csapadékvíz véleménye szerint újra termeli a problémát.
Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató: Az első kérdésre válaszol a bűzzel kapcsolatban. Tény,
hogy az idő melegszik, az érési folyamatok a hulladéktestben sokkal intenzívebben zajlanak le.
Ez ellen két dologgal tudnak védekezni: a hulladéktestben keletkező víz mennyisége csökken,
ha a keletkező metángázt szívni tudják, akkor a csurgalékvíz mennyisége csökkenni fog. Ha el
tudnak jutni technológiailag ide, akkor a bűzérzet is jelentősen csökkenni fog. A másik
lehetőség, hogy a lerakott hulladékot olyan ideiglenes fedőréteggel tudnák ellátni, amely
valamelyest csökkenti a bűzhatást. A hármas és négyes medence fölötti térnek a letakarása jó
megoldás lenne, a probléma az, hogy rettentő drága lefedni egy ekkora területet. Azt javasolja,
hogy a víztisztítási technológia használatát kellene annyira felgyorsítani, hogy teljesen
kiürüljenek a kazetták. Ha csapadékvíz esik bele, az csak akkor probléma, ha a hulladéktesttel
érintkezik. Korábban megoldásként a csurgalékvizet átpumpálták a hulladéktestből a hármasnégyes medencébe, onnantól kezdve bármennyi csapadékvíz esik, az jogszabályilag is
csurgalékvíznek, veszélyes víznek minősül. Ha eljutnak odáig, hogy a csurgalékvíz kiürül, akkor
arra más jogszabályok fognak vonatkozni, nem lesz szükség lefedni a medencéket. A már
lerakott hulladék válogatása nem zajlik. Környezetvédelmi okokból jogos lehet a válogatás, de
nagyon drága, pénzkérdés, erre nem lát esélyt jelenleg. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban
elmondja, hogy talán Decsen keletkezett tűzesetből származó hulladék befogadásának
jogszabályi akadálya volt, egy részét emlékei szerint befogadták, csak a másik részének
befogadására nincs engedélyük. Úgy tudja, hogy megtalálták a megoldást másik lerakóra
történő szállítással.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
175/2017. (VI.22.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
31. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
2016. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi
programtervének elfogadására
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
176/2017. (VI.22.) határozata
a 2016. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló,
valamint a 2017. évi programterv elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
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kapcsolatainak alakulásáról szóló 2016. évi beszámolót, valamint
a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

32. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az ülésen kiosztásra került egy plusz határozati javaslat, mely az
előterjesztés részét képezi.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A kiosztott határozati javaslatot ismerteti.
A polgármester szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
177/2017. (VI.22.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 14/2017. (II.2.), a 17-18/2017. (II.2.), a
20/2017. (II.2.), a 90/2017. (IV.27.), a 105/2017. (IV.27.), a 107108/2017. (IV.27.), a 119/2017. (IV.27.), a 121-128/2017. (V.18.),
a 130-131/2017. (V.18.), a 134-138/2017. (V.18.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót;
2.
visszavonja a „Látvány csapatsport támogatásához”
kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda pályák kialakítására
vonatkozó pályázat támogatásáról szóló, 90/2016. (III.31.) számú
határozat 2. és 3. pontját;
3.
visszavonja a „Látvány-csapatsport támogatásához”
kapcsolódó, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatásáról szóló,
101/2016. (IV.28.) határozat 2. pontját;

54

4.
jóváhagyja a Megyei Jogú Városok Szövetsége és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2016.
január 6. napján - a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére –
létrejött, a határozati pont mellékletét képező Támogatási
megállapodás 2. számú módosítását.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
178/2017. (VI.22.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működési célú
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 8.395.939,-Ft
vissza nem térítendő, működési célú támogatást nyújt Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
terhére, az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre” (5050/4/2) soron elkülönítve;
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt a támogatási
elkészítésére és a támogatási összeg utalására;
Határidő:
Felelős:

megállapodás

2017. június 30.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
179/2017. (VI.22.) határozata
55

„TOP-6.2.1-16 kódszámú, Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” pályázati
felhívásra
„Városi Bölcsőde fejlesztése” és „Óvoda és bölcsőde fejlesztés
Szekszárd Szőlőhegyen”
című pályázatok benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
visszavonja a 99/2016. (IV.28.), a 98/2016. (IV.28.),
163/2016. (V.26.), a 164/2016. (V.26.), 231/2016. (IX.21.) számú
határozatokat.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
jóváhagyja, hogy a 98/2016. (IV.28.), a 99/2016. (IV.28.),
163/2016. (V.26.), a 164/2016. (V.26.), a 231/2016. (XI.21.)
számú határozatok alapján megkötött támogatási szerződések
kapcsán igénybe vett támogatási előlegek visszafizetését.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
jóváhagyja az előterjesztés szerint a TOP-6.2.1-16
kódszámú, Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívásra a „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című pályázat benyújtását.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
jóváhagyja az előterjesztés szerint a TOP-6.2.1-16
kódszámú, Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívásra az „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat
benyújtását.
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelmek
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
56

A polgármester szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
180/2017. (VI.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kölyökmenza Kft. között kötendő, 3. számú
szerződésmódosítás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Kölyökmenza Kft. által kötendő, jelen határozat mellékletét
képező, 3. számú szerződésmódosítást elfogadja;
2. felhívja a polgármestert szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel az ötödik határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
181/2017. (VI.22.) határozata
a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására kötött
közszolgáltatási szerződés határidejének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. módosítja a 63/2017. (III.29.) számú közgyűlési határozat 1.
pontját az alábbiak szerint:
a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. által
létrehozott
Konzorciummal
az
önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladatok átmeneti ellátására
vonatkozóan- kötött, 2017. június 30-áig szóló határozott idejű
szerződés határidejét 2017. szeptember 30-ig meghosszabbítja;
/A közszolgáltatási szerződés módosítása a határozat mellékletét
képezi./
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
57

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerint módosított
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

33. A Szekszárd Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási kérelme
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
182/2017. (VI.22.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Futball Club támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 279/2015. (XII. 17.) számú határozatával a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Futball Club részére megítélt 26.000.000
forint összegű visszatérítendő támogatást visszafizetési
határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbítja;
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Ács Rezső polgármester

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

a

támogatási

2017. július 15.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. július 15.
Ács Rezső polgármester

34. Javaslat az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: A kiküldött előterjesztéshez képest - mely a pusztai vízellátással
kapcsolatos anyagot tartalmazza - javasolja, hogy a Modern Városok Program keretében a Bor
utcában megvalósuló szennyvízelvezető rendszer elemeire is terjedjen ki a szerződésmódosítás. A határozati javaslat második pontját az elmondott szöveggel javasolja
kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
183/2017. (VI.22.) határozata
az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti- üzemeltetési szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel 2013. május 29. napján
kötött, 2014. december 31. napján és 2015. november 20.
napján módosított Bérleti-üzemeltetési szerződés 3. számú
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja;
Határidő: 2017. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a 3. számú bérletiüzemeltetési szerződés módosítás 1. számú mellékletét képező
"Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása" (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) című projekt
keretében megvalósult víziközmű vagyonra, valamint a Modern
Városok program keretében a Bor utcában megvalósult
szennyvízelvezető rendszer részét képező vagyonelemekre
vonatkozó vagyonleltár elkészítésére, a polgármestert pedig a
bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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A közgyűlés 17 óra 5 perctől zárt ülést tart, melyen meghozta a 184-193/2017. (VI.22.)
közgyűlési határozatait. A közgyűlés 17 óra 30 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját,
jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
40. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „A saját
törvényeiteket miért nem tartjátok be?” címmel.

Rácz Zoltán képviselő: Egy fizetett hirdetést szerettek volna feladni a Szekszárdi Vasárnapban,
hosszas „vajúdás” után a főszerkesztő közölte, hogy politikai jellegű cikkeket nem jelentet
meg. Azt követően, két számmal később, Horváth István országgyűlési képviselő a kormány
fantasztikus teljesítményéről, a fejlődésről cikket jelentett meg, amihez joga van a
képviselőnek. De van két másik „értékesebb” képviselő is, akiknek ugyanilyen terjedelemben
szintén lehetőséget kell adni, hogy elmondhassák véleményüket a Szekszárdi Vasárnapban. Ez
a FIDESZ által hozott törvény, nem lehet az mögé bújni, hogy átadták a kiadói jogokat a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek, ez közpénzen kiadott újság, melynek működéséért
valamennyien felelősek. Kéri helyre állítani a normális, kiegyensúlyozott tájékoztatás törvény
által előírt módját.
dr. Máté István képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem szerencsés senkit sem minősíteni, 2014. évben a szekszárdiak
és a környéken élők döntöttek arról, hogy kit szeretnének az Országgyűlésbe delegálni. Tolna
megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselője Horváth István lett. Azt gondolja,
hogy az itt élők számára ez a fontos, el kell fogadni, hogy a parlamentáris demokrácia így
működik, aki megnyeri a választást, ő képviseli a körzetet. A választókerület képviselője
mondta el véleményét egy adott témával kapcsolatban a hetilapban. Országos szinten, azok
számára, akiknek nem adtak bizalmat a választók, ilyet követelni, véleménye szerint nem
szerencsés. Aki a városért tesz, és a szekszárdiak megválasztották, elmondhatja a véleményét,
akár a Szekszárdi Vasárnapban is.
Rácz Zoltán képviselő: Akkor ezek szerint az MSZP képviselői sem mondhatják el a
véleményüket, mert nem ők nyertek a választáson, pedig kétezerrel több szavazatot kaptak.
Polgármester úr érvelése elfogadhatatlan, nem fogadja el az interpellációra adott választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, 2 szavazat ellenében elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Molnár Kata jegyzőhöz: Miért nem pontosak a
közgyűlési jegyzőkönyvek?

Rácz Zoltán képviselő: Áprilisban a közgyűlésen Ács Rezső polgármester úr a számára sértő
dolgot mondott, ezért szót kért volna érintettség okán, de két esetben nem kapott szót. A
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jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy Rácz képviselő nem kért szót. Jegyző Asszony szíveskedjen
átnézni a jegyzőkönyvet és a hangfelvételt meghallgatni, és szíveskedjen hasonló esetben
részére megadni azt a jogot, ami megilleti a SZMSZ és az egyéb törvények szerint.
dr. Molnár Kata jegyző: A jegyzőkönyv tartalmi elemeit a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény és az önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. A jegyzőkönyv az
SZMSZ szerint hangfelvétel alapján készül, és a hozzászólások lényegét kell, hogy tartalmazza.
Az Országgyűlés esetében a taps, a közbeszólások is rögzítésre kerülnek a jegyzőkönyvben a
házszabály szerint, mert más a szabályozás. A technikai lehetőségek is mások, az
Országgyűlésben az egész ülésterem be van mikrofonozva, és hallatszanak a hangfelvételen a
közbeszólások is. A közgyűlési jegyzőkönyv első tervezetében egyáltalán nem szerepelt Rácz
képviselő úr hozzászólása, mert az nem a hangrögzítő rendszeren keresztül történt, ezért
megkérte a kollégákat, hogy ismételten hallgassák meg a felvételt, mert emlékezett rá, hogy
Rácz képviselő úrnak volt egy közbeszólása. A hangfelvételen a képviselő úr közbeszólása nem
hallatszik, ezért nem lehetett szó szerint jegyzőkönyvezni, a jegyzőkönyvben a közbeszólás
tartalma, vagyis az szerepel, hogy a képviselő úr a nemtetszését fejezte ki.


Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: Mikor kerül sor a
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete konszolidációjára pénzügyi
szempontból?

Rácz Zoltán képviselő: Két éve képviselő, eddig minden évben megszavazott 200.000 Ft
támogatási összeget a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete részére, amit a
Vagyonkezelő Kft-nek utalnak át, mert az egyesületnek bérleti díj tartozása van. Ezt az első
évben tudomásul vette. De most, hogy a Kormány csökkenti ezeknek a szerencsétlen
helyzetben lévő embereknek nyújtott támogatásokat, fontosnak tartaná, hogy alpolgármester
asszony megszervezze, hogy egy, a közgyűlés tagjai közül 2-3 főből álló csoport - legalább egy
ellenzéki képviselő bevonásával - egyeztetést folytasson le az egyesülettel annak érdekében,
hogy megoldást találjanak arra, hogy ne görgessék éveken keresztül a tartozásaikat.
dr. Haag Éva alpolgármester: Képviselő úr ezek szerint azt feltételezi, hogy eddig még nem
ültek le az egyesülettel egyeztetni. Legyen szíves legközelebb jobban tájékozódni,
folyamatosan egyeztetnek a tartozással kapcsolatban. Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
tájékoztatása szerint 400.000 forintot engedtek el az egyesületnek, és 200.000 forintot kapott
a Humán Bizottságtól, ami a tartozásra fordítódott. A Vagyonkezelő Kft. továbbá 250.000
forintot fordított az irodahelyiség felújítására. Nagyon jó az önkormányzat és az egyesület
kapcsolata, folyamatosan egyeztetnek és szeretnék, ha az egyesület a működését egy stabil
kerékvágásba tudná terelni. Egyetért azzal, hogy a hátrányos helyzetűekkel, illetve fogyatékkal
élőkkel kiemelten kell bánni, de nem emelhetnek ki egy szervezetet a többi közül, egyformán
kell dönteni a támogatási kérdésekben.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A törött járdákból lehetne
a Felsővárosba néhány négyzetmétert eljuttatni?

Rácz Zoltán képviselő: Mikor lesz felújítva a felsővárosi út-, járda-, és közvilágítás hálózat?
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Ács Rezső polgármester: A törött járdákkal kapcsolatban azt tudja elmondani, amit korábban
már háromszor elmondott, mindenhova igyekeznek eljutni a a költségvetési lehetőségektől
függően, a városnak több területén vannak rossz állapotban a járdák, utak, ezt legjobb tudásuk
szerint, a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználásával próbálják orvosolni. Van
egy ütemterv, amely mentén szeretnék megvalósítani a felújításokat, így oda fognak érni a
Felsővárosba is, a Szőlőhegyre, vagy akár a belvárosi részekre. Van egy keret, melyet minden
évben erre tudnak felhasználni.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Ki találta ki az újvárosi
kerékpárút kialakítását?

Rácz Zoltán képviselő: Ki találta ki a Rákóczi utcai kerékpárút megvalósítását és ki hagyta jóvá?
Ács Rezső polgármester: Közbeszerzési eljárást folytattak le, kiválasztottak egy tervező céget,
aki megtervezte a munkát, egy szimulációs programot is kértek, amelyet fórum keretében
mutattak be, két fórum volt a Babits Mihály Kulturális Központban, melyen ott voltak a cég
képviselői is. Ez alapján született egy javaslat, mely azt gondolja, hogy valóban a jövőt jelenti
Szekszárdon. Tudták, hogy egy megszokott közlekedési rendbe egy drasztikus beavatkozás,
bizonyos fokú feszültséget fog okozni. Ezért mielőtt a végleges átalakítást megtették volna,
úgy gondolták, hogy elindítanak egy próbaüzemet, és még nincs végleges döntés, a
próbaüzem most zajlik. Két meghirdetett lakossági fórum volt, ahol először a tervekről
tájékoztatták az érdeklődőket, utána pedig a szimulációról. Arról ő nem tehet, ha valaki nem
jön el a fórumra. Augusztus végéig tart a próbaüzem, ezt követően még egy fórumot fognak
tartani. Bízik benne, hogy le fognak nyugodni a kedélyek, és meg fogják találni az egyensúlyt.
Hosszú távú megoldást egy elkerülő út építése jelentené, ezen is dolgoznak.


Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez Kerekes László
tiszteletdíjának megvonásával kapcsolatban.

Szabó Balázs képviselő: Polgármester úr arról biztosította egy korábbi közgyűlésen, ha egy
képviselő több alkalommal nem jelenik meg a közgyűlésen, akkor szankciót lehet alkalmazni.
Kerekes képviselő úr már nem képvisel senkit, akiken keresztül bejutott a közgyűlésbe,
kivetették soraik közül. Kerekes képviselő úr számára nyilvánvalóvá vált, hogy politikai
karrierje a következő önkormányzati választásnál véget ér, és már képviselői feladatait sem
látja el. Mikor vonják meg Kerekes László tiszteletdíját? Ez közpénz, egy olyan képviselőt, aki
nem látja el a feladatát, nem illeti meg ez a juttatás.
Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ szerint, ha valaki igazolatlanul marad távol, akkor lehet
csökkenteni a tiszteletdíját. De ha a képviselő bejelenti előre a távolmaradását, az igazoltnak
tekintendő. Az jó kérdés, hogy mennyire lehet őt, mint képviselőt komolyan venni, hiszen a
képviselői munkáját nem látja el. Ezért jegyző asszonyt kéri, hogy az igazolt és igazolatlan
hiányzás szabályozása kerüljön felülvizsgálatra az SZMSZ-ben.
Szabó Balázs képviselő: Elfogadja a választ.


Szabó Balázs képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékpárúttal
kapcsolatban.
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Szabó Balázs képviselő: Rácz képviselő úr kérdése megfelelő volt, hasonló kérdést szeretett
volna feltenni. Segítséget szeretne nyújtani polgármester úrnak, közel 200 aláírás van nála,
kimondottan a közlekedésben aktív résztvevők, például buszsofőrök írták alá, hogy
mindenféleképpen szűnjön meg ez a kerékpárút az útszakaszon. Megérti, hogy szükség van
kerékpárútra, de véleménye szerint is nagyon rossz helyen van ez a kerékpárút, mert nagyon
leszűkíti a forgalmat. Az aláírásokat polgármester úr rendelkezésére bocsátja, ezzel is segítve
a döntéshozatalban.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a listát. Kérése, hogy ha vannak a városban előre
meghirdetett fórumok, akkor jöjjenek el ezekre a rendezvényekre, ott mondják el a
véleményeket. Közép-, és hosszú távon a város életében ez lesz a jó megoldás, de alternatívát
kell mellette az autósoknak nyújtani. A jelenlegi elkerülő út nem oldja meg a forgalom
elvezetését, van egy sajátos struktúrája a városnak. Ha valakinek van javaslata, hogyan lehetne
a forgalmat kivezetni északra, szívesen meghallgatja.
Szabó Balázs képviselő: Műszaki szakértői csapatuk segítségét ajánlja fel.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a többszázmillió
forintos útfelújítással kapcsolatos előkészületekről.

dr. Mezei László képviselő: Több száz millió forintos szekszárdi beruházásról van szó, az
útfelújításra gondol. Elvárható lett volna, hogy egy szakértői csapat megvizsgálja a város útjait,
és értékelje azok műszaki állapotát. Ez nyilvánvalóan nem történt meg. Az útépítés teljesen
mellőzi a racionalitást, hiszen olyan területekre vitte ki a jó minőségű aszfaltozott utat, ahol
az ott élő emberek pontosan fel vannak arra készülve, hogy egy külterületen, szőlők, tanyák
között közlekednek, teljesen indokolatlan az egész. Nyilvánvaló, hogy ezt nem készítette elő
senki, a város véleménye ebben nincs benne, a kijelölés okát, alapját nem ismerik. Ennek az
útépítési kampánynak a következménye, hogy azokon a területeken, ahol több száz gépjármű
és több ezer ember közlekedik naponta, nem kaptak egy minimális felújítást sem. Ezek az utak,
utcák ismertek, ezzel szemben külterületen építettek utat, ismeretlen megbízásból, hiszen a
közgyűlés nem döntött arról, hogy melyik utakat, szakaszokat és milyen szinten újítja fel az
önkormányzat. Felvetését tényként kezeli, magyarázatot (választ) nem szeretne kérni senkitől.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a villanyautó
programról.

dr. Mezei László képviselő: Polgármester úr által körvonalazott villanyautó program konkrét
megvalósulását nem tapasztalta a városban. A programnak, melyet polgármester úr januárban
közzétett, nem látja a megvalósulását. Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság döntött autó ügyben, ez közel sem olyan siker, mint amilyenre januárban
számítottak.
Ács Rezső polgármester: Nyertes pályázata van a városnak, az országban egyre több a zöld
rendszámos autó. A folyamat elindult, a pályázatnak köszönhetően a feltételeket meg is tudják
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teremteni. Ez egy közép és hosszú távú folyamat, melyben a városnak példát kell mutatnia.
Azt nem gondolhatja komolyan a képviselő úr, hogy néhány hónap alatt jelentősen megugrik
az elektromos autók száma.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékpárútról.

dr. Mezei László képviselő: Tapasztalta az elmúlt két és fél évben, hogy a város északi oldalán
7 óra és 8 óra 30 perc között 800-850 gépjármű érkezik a városba. Többször előfordult, hogy
a bizottságban arról beszéltek, hogy ezt a problémát kezelni kell az elkerülő út miatt, a felüljáró
felé és a Mátyás király utcában is. Azt a következtetést vonta le, hogy küzd a város az északi
oldalon beérkező forgalommal. Teljesen értelmezhetetlen, hogy amikor van egy virtuális
szabadidő programja a városnak, Keselyűs felé terjeszkedni, akkor a város túlzsúfolt északi
részén leszűkítik az utat úgy, hogy ott 38 vállalkozás működik. Elfogadták egy szegedi
vállalkozás javaslatát, mert Szegeden valóban van egy kerékpáros kultúra, úgy gondolták, hogy
ezt a javaslatot Szekszárdra is ki lehet terjeszteni. A felelősen gondolkodók elvitték volna a
kerékpárutat a Keselyűs, a Csörge-tó irányába. Hogyan lehet beilleszteni a város
szabadidőprogramjába ezt?
Ács Rezső polgármester: A szegedi cég nem az Alföld specialistája, hanem sok városban
végzett munkálatokat és számos referenciával rendelkezik. Úgy emlékszik, hogy a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság döntött a cég kiválasztásáról. A cég végzett forgalomszámlálást, mely
alapján elkészültek a tervek és a szimuláció. Külön kell választani a célokat, részben turisztikai
célokat, részben a munkába járás könnyítése a cél.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszodával és a
sportcsarnokkal kapcsolatban.

dr. Mezei László képviselő: Az év elején a polgármester elfogadta, hogy az uszoda mennyire
fontos a városnak, és megnyugtatott mindenkit, hogy tervezés alatt áll. Ugyanez a helyzet a
Sportcsarnokkal kapcsolatban is, az év elején a polgármester ezzel kapcsolatban is
megnyugtatólag beszélt. Nem látja a munkák elindulását, kérdezi, hogy változott a helyzet?
Ács Rezső polgármester: Terveztettek egy tájba illeszkedő uszodát. A építési engedélyük
valóban lejárt. Rácz képviselő úr jobban ismeri a hátteret, hogy változtak azóta a jogszabályi
feltételek, ezért át kellett terveztetni az objektumot. Most már megvan az építési engedélyük,
a szükséges Kormányhatározatok- melyek a forrást biztosítják, még nem állnak rendelkezésre.


dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez a portugáliai út
eredményeiről.

dr. Mezei László képviselő: Portugáliában milyen eredményekkel zárták a tevékenységet és
hogy tudták Szekszárdot képviselni a portugáliai partnernél? Milyen fontos események
történtek és Böröcz Máté, aki nem képviselő, csak titkár, hogy tudta képviselni Szekszárd
városát?
dr. Haag Éva alpolgármester: Nagyon eredményes három napot zártak ma hajnalban, amikor
fél ötkor megérkeztek. Nagykövet Asszony sokat dolgozott azon, hogy tartalmas első
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találkozás legyen. Portugália és Magyarország között mindössze egy testvérvárosi viszony van,
Budapest és Lisszabon között. Előkészítés alatt áll Esztergom és Fatima testvérvárosi
kapcsolatának kialakítása. A harmadik kötődés lesz remélhetőleg Szekszárd és Viseou között.
Amennyiben a kormánynak és a kezdeményezőnek is fontos a kapcsolat létrehozatala, akkor
a nagykövetségnek mindvégig támogatnia kell a programot. A programok röviden: a családi
vállalkozások szövetségének főtitkár asszonyával tárgyaltak, aki tájékoztatta őket, hogyan
működik a szövetség. Később meglátogatták a Lisszaboni Agrártudományi Egyetemet, a
dékán-helyettes fogadta őket, ahol borász és szőlész képzés is folyik. Ezen a karon vett részt
mesterképzésen Dúzsi Tamás, aki a kapcsolat létrehozásában sokat tett. Felmerült a
lehetősége, hogy magyar diákok is részt vehetnének a képzéseken. A nagykövetségen
találkoztak a Portugál-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével és alelnökével. A
szekszárdi lehetőségekről beszélgettek. Második nap Visou-ban tartózkodtak, helyileg
Lisszabontól három órányi útra van a település. Korán indult a napjuk és későn zárult.
Meglátogatták az egyik főiskolát, egyetemek közötti kapcsolódási pontot keresve.
Polgármesteri fogadáson vettek részt, amin a különböző szektorok képviselői vettek részt.
Polgármester úr bemutatta Szekszárdot, prezentációt és kisfilmeket vittek magukkal,
melyeket Böröcz Máté segített összeállítani, aki személyi titkár és kabinetvezető, tehát a
polgármester minden megjelenését és nyilatkozatát segíti. Viseou polgármestere gazdasági
területen miniszter-helyettes volt korábban, így kiemelten foglalkozik a gazdasági területtel.
A város egy portugál „smart city” mintaprojekt része, úgy gondolja, sokat tanulhatnak ezen a
területen tőlük. Őszi folklórfesztiválra kapott meghívást egy szekszárdi egyesület, valamint ők
is visszahívták a polgármestert, hogy delegációval jöjjenek és ismerjék meg a várost.
Portugáliában ősszel választások lesznek, ezért nem tudták pontosítani a visszalátogatás
idejét. Nagyon hasonló a portugál nép a magyarhoz, az ország is hasonló területű és
lakosságszámú. Nagyon jól megértették egymást, jó volt az első benyomás mindkét fél
számára. Harmadik nap meglátogattak egy családi borászatot, Dúzsi Tamásnak köszönhetően
megtudhatták a két ország közötti borászati különbségeket és egyezőségeket. Nagykövet
Asszony nagyon eredményesnek értékelte a látogatást.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 18 óra 15
perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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