Szám: IV.56-15/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. szeptember 23án (szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Haag Éva, dr. Máté István, dr. Mezei
László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László, Kővári László, Pap
Máté, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: dr. Tóth Gyula, Rácz Zoltán képviselők
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Bálint Zoltán a Szekszárdi vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri a képviselőket, hogy a napirendhez
kapcsolódóan tegyék fel kérdéseiket.
Szabó Balázs képviselő: Interpellációt szeretne benyújtani ,,Kinél van a labda” címmel.
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Zaják Rita képviselő: Hat kérdése lenne a napirendi pontok után az alábbi tárgykörökben:
1. ALFA-NOVA és Vagyonkezelő,
2. Vízmű és Uszoda,
3. Diákétkeztetés és közbeszerzés,
4. Alisca-Terra és Cikó,
5. Légkondicionálók,
6. Ép testben ép lélek.
Kerekes László képviselő: Az uszodával kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni. A
Szekszárdi Vasárnap vonatkozásában is kérdezne. Mely önkormányzati cégek vannak jelenleg
felszámolás vagy felszámoló irányítása alatt? Tudomása szerint tavaly 600 millió forint hitelt
vett fel a város utak, járdák egyéb közutak felújítására. Hol tart ez és mekkora keret van még
erre?
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül egyhangúlag elfogadott és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
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) jóváhagyására
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal
való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII 1.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.

Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének jóváhagyására
(211.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

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

10.

Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Szekszárd
buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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11.

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához történő csatlakozásra
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

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

16.

Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

17.

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozására
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.

Javaslat Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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21.

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
elnöke

23.

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

24.

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

25.

Kérdések, interpellációk
 Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez ,,Kinél van a labda”
címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „ALFA-NOVA és
Vagyonkezelő” címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Vízmű és Uszoda” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetés és
közbeszerzés” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Alisca-Terra és Cikó”
címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Légkondicionálók” címmel,
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ép testben ép lélek” címmel
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszodával
kapcsolatban ,
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi Vasárnap
vonatkozásában,
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mely önkormányzati
cégek vannak jelenleg felszámolás vagy felszámoló irányítása alatt?” címmel,
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az utak, járdák egyéb
közutak felújítására felvett hitellel kapcsolatban.

ZÁRT ÜLÉS:
26.

Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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27.

Közgyűlési hozzájárulás a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátásához
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.

Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolási eljárás előtti záró
beszámolójának elfogadására
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.

A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondása
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Ferencz Zoltán bizottsági elnökhelyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Kérdezi dr. Cseke László úrtól, hogy a kiküldött könyvvizsgálói
véleményt kívánja-e kiegészíteni.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Nincs kiegészítése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2015. (IX.29.)
önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
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) jóváhagyására
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Humán Bizottság
együttes ülésen tárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
d.r Mezei László képviselő: Rendkívül ésszerűnek és szükségesnek tartja az átszervezést.
Mivel plusz forrásokat vesz igénybe, ismerve az önkormányzat pénzügyi helyzetét illetve a
konszolidációt, ezért a 30 millió forintos bővítést nem tudja elfogadni, ezért valószínűleg
nem fogja támogatni.
Ács Rezső polgármester: Személyes kérése volt a jegyző asszonyhoz, miután a Hivatal
szervezetét és kollégáit megismerte, hogy néhány hónap után készítsen egy javaslatot arra
vonatkozóan, hogyan tudja még hatékonyabbá és az ügyfelek számára még kiszolgálóbbá
tenni a Hivatalt. Az a cél, hogy az állampolgárok akár hatósági ügyekben, akár más ügyekben
fordulnak a Hivatalhoz, érezzék úgy, hogy a Hivatal értük van. Az átszervezés ezeket a célokat
próbálja megvalósítani. Természetesen ez nem egy lezárt folyamat, ha ezt lehet még javítani,
akkor ezt meg fogják tenni. Most egy olyan szervezeti felépítés jön létre, amely a stratégiai
területekre kiemelt figyelmet fordít és az ott folyó munkát még hatékonyabbá,
ellenőrizhetőbbé teszi, a városüzemeltetés, pályázatok tekintetében a város jövője és jelene
szempontjából meghatározó. Igaz, hogy ennek van egy költségvetési kihatása is, meg kell
találni azt az egyensúlyt, ami a lakosság kiszolgálása és a hatékonyabb működéssel vállalható
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költségvetési többletkiadás. Ebben az esetben ez egy olyan plusz, ami vállalható. Bízik benne,
hogy egy jó struktúrát sikerült felállítani, aminek már néhány hónapon belül érezhető lesz a
hatása. A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a következő ciklus pályázataira kifejezetten
fel kell készülni szervezetileg is, kicsit elkülönített szervezetben. TOP-hoz kapcsolódóan is van
egy vállalása a városnak. Ez az SZMSZ módosítás már ezeket a kötelezettségeket, és a
jövőben várható megnövekedett feladatokat is tartalmazza.
Több hozzászólás nem hangzott el a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2015. (IX.29.)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési
Szabályzatról
szóló
27/2014.
(XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és
az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
181/2015. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
(a továbbiakban: Közgyűlés) hatályon kívül helyezi a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. függelékét,
és helyébe e határozat 1. mellékletét képező 2. függelék lép.
2. Az SZMSZ 5. függelék 1. pontjában a „nem a közgyűlés tagjai
közül megválasztott alpolgármester” szövegrész helyébe a
„közgyűlés tagjai közül megválasztott alpolgármester” szöveg
lép.
3. A Közgyűlés jóváhagyja az SZMSZ 7. függelékét képező
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend)
előterjesztés melléklete szerinti módosítását.
8
kgy0923jkv

Határidő: 1.-2. pont tekintetében: 2015. szeptember 23.,
3. pont tekintetében: 2015. október 1.
Felelős:
Dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal
való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII 1.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr.Varga Katalin jegyző: A Fejér Megyei Kormányhivatal véleménye megérkezett,
támogatják a javaslatot.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A lakosság tájékoztatása szempontjából vannak lényeges
módosítások a környezetvédelmi alap felhasználását, illetve céljait illetően. Nagyon
fontosnak tart néhány új pontot, amivel kiegészül a korábbi rendelet. Ez pedig az, hogy a
céljai között az alábbiak szerepelnek: környezetvédelmi, természetvédelmi szemlélet
erősítése, környezetvédelmi programok rendezvények oktatások támogatása, klímakör
klímalapra benyújtott pályázatok támogatása, rekultivált hulladéklerakó üzemeltetés, az
önkormányzat rágcsáló, szúnyog, és galamb gyérítésére irányuló munkálatok valamint a
közcsatornára történő utólagos rákötések támogatása. Ezek mind olyan fontos célok, ami a
lakosságot érdekelheti.
Több hozzászólás nem hangzott el a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
27/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi
környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való
rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII 1.)
Kgy. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004.
(IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr Varga Katalin jegyző: A Fejér Megyei Kormányhivatal elfogadásra javasolja a tervezetet.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
28/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi
hulladékgazdálkodási tervről szóló 25/2004. (IX.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: Az illetékes eljáró hatóság véleménye megérkezett és elfogadásra
javasolta.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A lakosság tájékoztatása érdekében szeretné megjegyezni,
hogy jó néhány dolog megváltozott, a házhoz érkező szelektív gyűjtés az, ami kiemelten a
programban a következő időszakban bekövetkezik és vele párhuzamosan az eddigi szelektív
szigetek az év végéig működni fognak, de a későbbiekben megszűnnének. Ha a lakosság is
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partner és közreműködik, hogy a zsákokba szelektálja a hulladékot már a lakásán, ez
mindenki számára nagy előrelépés.
dr. Mezei László képviselő: Az egy éves tapasztalatai szerint rendkívül gyorsan reagáló és a
lakosság hulladékgazdálkodási fejlődését követő munkáról van szó, amit vezérigazgató
asszony folyamatosan frissen tart. Ez egy folyamatosan a lakosság viselkedésével lépést tartó
olyan tevékenység, amely rendkívül drágán tudja kezelni a fegyelmezetlenségeket. Számára
példaszerű és nagyon hatékony ez a működés és néhány kiegészítéssel segítik ezt a munkát.
Ezek az erőfeszítések elismerést érdemelnek.
További hozzászólás nem hangzott el
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
29/2015. (IX.29.)
önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló
20/2015. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott, és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
30/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a helyben
központosított közbeszerzésekről szóló 20/2015. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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7.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Varga Katalin jegyző: Javasolja, hogy az alapító okirat képviseleti jogosultságokkal
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó pontjának kiegészítését az alábbiakkal:
„.. A távhő-és melegvízszolgáltatás üzletágban 10 millió Ft összeghatárig önálló képviseleti
jogosultsággal Csukle Tibor telephely vezető is, 10 millió Ft összeghatár felett Bálint Zoltán
ügyvezető igazgató és Csukle Tibor telephely vezető együttes képviseleti joggal rendelkezik.”
Ács Rezső polgármester: Úgy gondolja, támogatható ez a módosítás, a módosítási javaslatot
előterjesztőként elfogadva, azzal együtt teszi fel szavazásra majd a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő –
10 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
182/2015. (IX.23.) határozata
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, mint a Szekszárd belterület 406 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. az ingatlanon telephelyet létesítsen.
2.
A Közgyűlés - mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
alapító tulajdonosa – hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. telephelyet létesítsen a 7100
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Szekszárd, Sárvíz u. 4. (belterület 4088/2 hrsz.) és a 7100
Szekszárd, Kadarka u. 27-29. (belterület 406 hrsz.) szám alatti
ingatlanokon.
3.
A Közgyűlés - mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
alapító tulajdonosa – hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alapító
okirat azon pontját, mely a képviseleti jogosultságokkal
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, az alábbiakkal
egészüljön ki:
„.. A távhő-és melegvízszolgáltatás üzletágban 10 millió Ft
összeghatárig önálló képviseleti jogosultsággal Csukle Tibor
telephely vezető is, 10 millió Ft összeghatár felett Bálint Zoltán
ügyvezető igazgató és Csukle Tibor telephely vezető együttes
képviseleti joggal rendelkezik.”
4.
A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
igazgatóját, hogy indítsa meg a cég alapító okiratának
módosítására vonatkozó eljárást.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításával kapcsolatban keletkező okiratokat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató
8.

Javaslat a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének
jóváhagyására
(211.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
183/2015. (IX.23.) határozata
a víziközmű rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Szekszárd település víziközmű –rendszere vonatkozásában - az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetve - 2016. évre
vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervet az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók, bekötések
felújítása, rövid szakaszú vezeték rekonstrukciók. Altalaji
tűzcsapok cseréje feltalajira
10 000 E Ft
- Régi derítő ráfolyó vezeték akna csere
400 E Ft
- Mérey utca 2 db akna fedlap cseréje
250 E Ft
- Vasvári utca - Wesselényi utca kereszteződésében lévő takart
akna kiemelése
200 E Ft
- Nyomóvezetékeken található szerelvények felújítása, pótlása
750 E Ft
- Fagyöngy u. átemelő fedlapjainak bűzzáró fedlapokra való
cseréje
700 E Ft
- Központi átemelő fedlapjainak cseréje
400 E Ft
- Fagyöngy u. átemelő visszazáró és elzáró szelepeinek cseréje
657 E Ft
- Remete utca elektromos szekrény felújítása
550 E Ft
- A telepi átemelőkbe beépített 2 db Flygt 3201 szivattyú teljes
felújítása
1 000 E Ft
- 1.sz. iszapvíztelenítő gép felújítása
1 000 E Ft
- 2.sz finomrács komplett felújítása
1 000 E Ft
- Iszap komposztáló tér hiányzó csurgalékvíz rácsainak pótlása
300 E Ft
- Iszapvíztelenítő gépház lapos tető felújítása
700 E Ft
- Árpád utcai átemelő elektromos fejlesztése
800 E Ft
- Biológiai medencék légbefúvó rendszeréhez frekvencia
szabályzó beépítése
1 500 E Ft
- Aranytó utcai átemelőnél új villamos vezérlő szekrény építése
1 132 E Ft
A 2016. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az
önkormányzat
a
bérleti-üzemeltetési
szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
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2.
A Közgyűlés meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t,
hogy a település 2016. évre vonatkozó beruházási, felújítási és
pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az eljárásban a
Hivatal előtt az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazási
okirat aláírására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.
vezérigazgatója
9.

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

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
184/2015. (IX.23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 5. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítás
Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.

15
kgy0923jkv

A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:
10.

2015. szeptember 30.
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Szekszárd
buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat jóváhagyására és
megvalósítására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A vita lezárásaként annyit szeretne elmondani,
buszmegállók állapota folyamatosan romlik. Ezért javasolja a közgyűlésnek,
buszmegállók jelentős részénél cseréljék ki a díszburkolatot, mint ahogy a most
négysávos Szent István tér - Hunyadi utca vonalon tettek meg. Reméli, hogy
pályázatnak a segítségével a burkolat problémákat hosszú távon meg tudják oldani.

hogy a
hogy a
felújított
ennek a

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
185/2015. (IX.23.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott
„Szekszárd buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a „Szekszárd buszmegállóinak burkolat
felújítása” című pályázat benyújtását a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz.
2.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 15.276.559 Ft-ot biztosít a
2016. évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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11.

Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher Károly 125Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök:. Azért kell a közgyűlésnek tárgyalnia az
előterjesztést, mert a költségvetést érinti. A költségvetésben az „Évfordulók és
rendezvények” soron 1,5 millió forintot különítettek el, és ebből szeretnék az 500.000 Ft-os
saját erőt fedezni. Van egy másik pályázat is a Magyar Tudományos Akadémia Kulturális
Osztályáról kaptak egy informális ígéretet, hogy 1.400.000 Ft-tal számolhatnak.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
186/2015. (IX.23.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósághoz benyújtott „Escher
Károly 125- Jubileumi fotókiállítás” című pályázat
jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az „Escher Károly-125 Jubileumi fotókiállítás” című
pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 500.000 Ft–ot biztosít a 2015.
évi költségvetési rendelet 1. mellékletben szereplő
„Évfordulók, rendezvények” keret terhére.
Határidő:
Felelős:

12.

2015. szeptember 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti igénye
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
187/2015. (IX.23.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum létszámbővítés iránti
igényéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, mint a Wosinsky Mór Megyei Múzeum fenntartója,
az intézmény engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeinek
számát 2015. október 1. napi hatállyal egy álláshellyel
megemeli, így az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma
40-ről 41-re emelkedik.
2.
A Közgyűlési felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
szükséges módosításokat vezesse át a költségvetési
rendeletben.
3.
A Közgyűlés felkéri az intézmény igazgatóját, hogy a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés
soron következő ülésén terjessze elő.
Határidő:

Felelős:

13.

1. pont: 2015. október 1.
2. pont: 2015. december 31.
3. pont: 2015. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
Ódor János igazgató

Javaslat közterület elnevezésére
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek a határozati javaslatot. A Bor utca feletti részen, több szakaszon jelezték a
tulajdonosok, hogy ott is jó lenne ezt a problémát megoldani, állítólag decemberig ez meg
fog történni.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Azt javasolja, hogy a közgyűlés kérje fel a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot arra, hogy ne csak a lakóktól várják kizárólag a bejelentéseket, hanem
végezzenek egy felmérést a város vonatkozásában és próbálják meg feltérképezni azokat a
területeket, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. A lakók részéről is érkezhet újabb
igény, legyen közzétéve egy felhívás, mert sokan laknak a város olyan részein, ahol jelenleg
nincs utcanév és nincs pontos cím.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő –
13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
188/2015. (IX.23.) határozata
a Szekszárd, zártkert 11017 hrsz-ú közút elnevezéséről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közgyűlése a Cinege utca elnevezést (jelenleg 5313. hrsz,
5304/7. hrsz, 5324/2. hrsz., 5304/14. hrsz.) a Szekszárd,
zártkert 11017 hrsz-ú közútra is kiterjeszti.
II.
A Közgyűlés megbízza az jegyzőt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
III.
A Közgyűlés felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot,
hogy
működjön
közre
azon
lakott
ingatlanok
feltérképezésében, melyek azonosítására jelenleg külterületi
név és helyrajzi szám szolgál.
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Határidő:
Felelős:

14.

2015. november 30.
dr. Varga Katalin jegyző
Kővári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
elnöke

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához történő csatlakozásra
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Ferencz Zoltán bizottsági elnök-helyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
189/2015. (IX.23.) határozata
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2016.
évi
fordulójához
történő
csatlakozásról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló
nyilatkozat aláírására.
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2016. évi
ösztöndíj pályázatára 6 millió Ft önkormányzati önrészt biztosít,
melyet a 2016. évi költségvetési rendeletében a „Működési
tartalékok” előirányzatok között szerepeltet.
Határidő:
Felelős:

2015. október 1.
Ács Rezső polgármester
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15.

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

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság azt javasolja, hogy bizonyos
pontokon át kell dolgozni az előterjesztést, ezért kéri a napirendről történő levételét. Az
észrevételeiket jelezték, jegyzőkönyvbe foglalták és ez alapján kijavításra kerül az
előterjesztés.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

16.

Alapítványok támogatása Tartalék-, és Civil Keretből
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Mi a mérlegelés tárgya az összegek meghatározása során?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Mindig van egy kérés, amit az alapítvány
megfogalmaz a Bizottság felé, ez az elsődleges döntési alap. Mindegyik működési támogatás
iránti kérelem volt. A kérelmeket bírálják el a mellékelt költségvetés segítségével, és ennek
arányában dönt a bizottság. A szervezeteknek saját erővel rendelkezniük kell.
dr. Mezei László képviselő: Nyilvánvalóan mérlegelik, hogy a társadalmi beágyazottsága
milyen egy-egy tevékenységnek, a város fejlődésében vagy probléma kezelésében ezek a
szervezetek hogyan vesznek részt, és milyen hatással vannak az ifjúságra, az ifjúságpolitikára.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A támogatott alapítványoknak a 90 százaléka
gyermekekkel, illetve hátrányos helyzetűekkel foglalkozik, ez is a mérlegelés tárgya volt.
Szabó Balázs elhagyta a termet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A tavasz folyamán a közgyűlés megemelte a bizottsági kereteket az
adóbevételek kedvező alakulásának köszönhetően, ezzel is próbálta a civil szférát segíteni. A
bizottságok által meghozott döntések mindig jól előkészítettek és megalapozottak.
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Természetesen ezek vitára adhatnak okot. Városi szinten szeretne egy összképet kialakítani,
hogy a rendelkezésre álló források minél igazságosabban és a feladatokhoz igazodóan
kerüljenek elosztásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
190/2015. (IX.23.) határozata
alapítványok támogatásáról a Tartalék-, és Civil Keretből
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből a Víz’P’ Art
Közalapítvány támogatására 150.000 Ft-ot, valamint a Tolna
Megyei Balesetvédelmi Alapítvány támogatására 64.430 Ft-ot
csoportosít át.
II. A Közgyűlés a Humán Bizottság 2015. évi Civil Keretéből
1.640.000-, Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok
támogatására:
1.
"JASZLICE"Családsegítő Közhasznú Alapítvány - Működés
(nyomtatvány irodaszer, bankköltség, könyvelési díj,)
50.000,- Ft.
2.
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd
- Működés (nyomtatvány, irodaszer, könyvelési ügyvédi díj,) és
Eszközbeszerzés (számítástechnikai eszközök)
110.000,- Ft
3.
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Működés (fenntartási, üzemeltetési költségek, nyomtatvány,
irodaszer, bérleti díjak, javítás, karbantartás költségei, posta
telefon és kommunikációs költségek, utazási és kiküldetési
költségek, bankköltség, könyvelési díjak, bérköltség,
reprezentációs költségek,) kis értékű eszközök
110.000,- Ft
4.
A Keresztény Nevelésért Alapítvány - Működési
(közüzemi díj, energia költségek, javítási karbantartási
költségek, könyvelési díjak, )
100.000,- Ft
5.
Az Egészségért Alapítvány - Működés (nyomtatvány
irodaszer, posta telefon és kommunikációs költségek,
szakkönyvek előfizetési díjak, utazási költség, bankköltség)
eszközbeszerzés (informatikai eszközök)
60.000,- Ft
22
kgy0923jkv

6.
Betegápolásért Alapítvány - Eszközbeszerzés (laptop
projektor)
100.000,- Ft
7.
Chance á Tolna-Esélyt Tolnának Alapítvány – Működés
(nyomtatvány, irodaszer, könyvelési díj, bérköltség)
50.000,- Ft
8.
CSIGA-BIGA Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítványeszközbeszerzéshez (Munltifunkciós nyomtató)
80.000,- Ft
9.
Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért Működés (nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyag, posta és
telefonköltség, továbbképzés, utazási ktg, bakköltség) ,
eszközbeszerzés (nyomtató)
60.000,- Ft
10.
Eszterlánc Alapítvány - Működés (nyomtatvány
irodaszer, egyéb anyagköltség, bankköltség, könyvelési díj,
honlap fenntartás költsége)
60.000,- Ft
11.
Gyöngysor Alapítvány - Működés (nyomtatvány,
irodaszer, egyéb anyag, szállítás rakodási díjak,karbantartási díj,
posta, kommunikációs költség, előfizetési díj, utazási költség,
honlap fenntartási költség, könyvelői díj, ) eszközbeszerzés
(fényképezőgép, állvány, flipchart tábla)
50.000,- Ft
12.
Kék Madár Alapítvány - Működés (bérleti díj)
130.000,- Ft
13.
Nyitott Világ Alapítvány - Működés (bérleti díj, hirdetési
és reklámköltségek, könyvelési díj)
100.000,- Ft
14.
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány - Eszközbeszerzés (informatikai eszköz)
50.000,- Ft
15.
Szekszárd Junior Stars Alapítvány - Működés (egyéb
anyagköltség, javítás, karbantartás költségei)
100.000,- Ft
16.
Szekszárdi
Kamarazenekari
Alapítvány
Működés(nyomtatvány,
irodaszer,
munkaruha,
költségtérítések), eszköz beszerzés (szoftver fejlesztés)
100.000,- Ft
17.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány - Működés (közüzemi
díjak, nyomtatvány irodaszer, posta, telefonköltség, javítás
karbantartási díj, )
100.000,- Ft
18.
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
Alapítvány - Működés (telefon és kommunikációs költségek,
könyvelési díjak)
100.000,- Ft
19.
Víz'P'Art Közalapítvány - Működés (bankköltség,
könyvelési díj,)
50.000,- Ft
20.
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Működés
(nyomtatvány,
irodaszer,
posta,
telefon,
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kommunikációs díjak, könyvelési, bérszámfejtés díj)
80.000,- Ft
III. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.

17.

Határidő:

I-II. pont tekintetében: 2015. szeptember 23.
III. pont tekintetében: 2015. október 30.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
191/2015. (IX.23.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 0829
hrsz-ú, saját használatú út megnevezésű ingatlan mellékelt
változási vázrajz szerinti megosztásához és a megosztást
követően kialakításra kerülő 0829/1 hrsz-ú, 1275 m2
alapterületű, közforgalom elől el nem zárt magánút
értékesítéséhez, továbbá hozzájárul a 9824/6 hrsz-ú, saját
használatú út mellékelt változási vázrajz szerinti megosztásához
és a megosztást követően kialakításra kerülő 9824/13 hrsz-ú,
104 m2 alapterületű, közforgalom elől el nem zárt magánút
értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 273/2015.
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(IX.15.) GPB számú határozatában foglalt feltételek szerint. A
Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanok már nem szolgálják a
kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azokat a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti
vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
192/2015. (IX.23.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi
4276/47 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanból cca. 21 m2
nagyságú terület értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság 226/2015. (VI.30.) GPB számú határozatában foglalt
feltételek szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy az
ingatlanrész már nem szolgálja a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását, ezért azt a
forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az üzleti
vagyontárgyak közé. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti
vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő:
Felelős:

18.

2015. december 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A határozati javaslat elfogadását javasolja a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság azzal, hogy a kipontozott rész helyére egységesen, a rezsi és bérleti díjat
magába foglalóan havi 22 000 Ft összeg kerüljön.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2015. (IX.23.) határozata
lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Kosárlabda Sport Club részére a

Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. I. em. 4.

Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. B. II. em. 2.

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 5.

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 6.

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 7.

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 8.

Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 9.

Szekszárd, Mikes u. 3. II. em. 7.

Szekszárd, Mikes u. 3. IV. em. 12.
szám alatti önkormányzati bérlakásokat 2015. szeptember 1.
napjától 2018. augusztus 31. napjáig biztosítja. A Közgyűlés a
lakások bérleti díját havi 22.000 Ft összegben állapítja meg,
mely tartalmazza a rezsiköltségeket is.
2.



A Közgyűlés a Szekszárdi Fekete Gólyák KC részére a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 3. II/2.
Szekszárd, Alisca u. 7. Fsz/2.

szám alatti önkormányzati bérlakásokat 2015. szeptember 1.
napjától 2016. augusztus 31. napjáig biztosítja. A Közgyűlés a
lakások bérleti díját havi 22.000 Ft összegben állapítja meg,
mely tartalmazza a rezsiköltségeket is.
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3.

A Közgyűlés a Szekszárdi Asztalitenisz Club részére a



Szekszárd, Széchenyi u. 43. I/4.

szám alatti önkormányzati bérlakást 2015. szeptember 1.
napjától 2018. augusztus 31. napjáig biztosítja. A Közgyűlés a
lakások bérleti díját havi 22.000 Ft összegben állapítja meg,
mely tartalmazza a rezsiköltségeket is.
4.
A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

19.

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozására
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság korábban már javaslatot
tett a személyekre vonatkozóan, most ezt kiegészítené még. Javasolják a Szőlő-Szem
Egyesület képviseletében Balogh László úr delegálását. Nagyon sok közbiztonsági,
közlekedési és egyéb más feladata van az SZMSZ szerint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságnak. Ezért gondolták, hogy ez a tanácsadó testület segítené a bizottság munkáját.
Megemlíti, hogy egy tájékoztatón vett részt a Tolna Megyei Rendőrkapitányságon. Egy
országos program keretében a Tolna Megyei Rendőrkapitányság a következő időszakban ,,A
biztonság házhoz jön” című programot indítja majd el. A szervezetbe a város képviseletét
biztosítani kell, ezen kívül az AEGON Biztosító Országos Szervezete és a Kamara részvétele is
segítené ezt a folyamatot. Minden hónapban egy héten keresztül ugyanazon a helyen ez a
szervezet rendszeresen találkozna lakosokkal és segédkezne abban, hogy a
vagyonvédelemben minél hatékonyabban segítséget kapjanak. Ebbe a programba bevonásra
kerülnének olyan cégek, amelyek biztonsági eszközöket gyártanak, vagy felszerelésekkel
foglalkoznak.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Két működő szervezet mellett létrejön egy harmadik. Feltételezi,
hogy ez a harmadik szervezet akkor hatékony, ha jogi eszközzel, pénzeszközzel segítik a
munkáját. Miért van szükség rá, illetve milyen jogköre lesz? Nyilvánvaló, hogy a létrehozók
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ezt átgondolták, és mérlegelték a szervezetbe jelenleg jelölt személyeknek a társadalmi
elfogadottságát, illetve Szekszárd város véleményét.
Kővári László bizottsági elnök: A harmadik szervezet ehhez a napirendhez nem kapcsolódik.
Ez egy országos program a megyei rendőrkapitányságok számára, melynek forrás oldala is
biztosítva van, de egyelőre kevés az információ. Minden központilag van megszervezve,
ehhez a programhoz csak csatlakozik ezen a tanácsadó testületen keresztül a város, és
mellette segíti a Bizottság munkáját és a lakosságot.
Zaják Rita képviselő: Arról szeretne tájékoztatást kapni, hogy a tanácsadó testületi tagoknak
a kiválasztása milyen módon történt.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság tagjaiból delegálnának 2 főt, illetve Ferencz Zoltán
képviselő úr, aki a közbiztonsági alapítványnál képviseli a várost. Kovács Béla vállalkozó és a
rendőrkapitány úr is segíti a munkát. A Szőlő-Szem mozgalom pedig egyre nagyobb
feladatkörrel rendelkezik, a későbbiekben pedig a Polgárőrség is csatlakozna.
Ács Rezső polgármester: Hogy ne legyen félreértés, kéri a végleges névsort szavazás előtt.
dr. Mezei László képviselő: Rendkívül nagy jelentősége van egy ilyen testületnek,
tulajdonképpen egy olyan rendszernek a része, amely nagy létszámmal és sikeresen dolgozik,
és van egy jó üzenete a városlakók felé. Megfelelően körültekintő volt a jelölő szervezet?
Abban a kérdésben, amelyre az elnök úr célzott, vannak sikeres vezetők is, például abban a
programban, amit a város is támogat. A kisebbség kérdését hatékonyan látják, jól kezelik?
Vagy esetleg a jelöltek között nincs olyan személy, akit a szekszárdi társadalom nem tud
elfogadni? Azok a személyek szóba jöttek, akiknek a programját évi 1,9 millió Ft-tal
támogatja a város? A rendőrségnél van három-négy olyan személy, aki rendkívül hatékonyan
végzi ezt a munkát. Az ő személyük szóba jött? Kovács Béla ebben a kérdésben jól tájékozott
személy?
Kővári László bizottsági elnök: Az áldozatvédelmi tevékenységnek más a célja és abban
tulajdonképpen hivatalos személy vesz részt. Ez egy teljesen más feladat lenne, a közlekedés,
közbiztonság, egyéb kérdések vonatkozásában segítené a bizottság munkáját. Ez a szervezet
összetételében így jó.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
Ács Rezső polgármester: Kéri a testület tagjainak nevét és egy módosító javaslata lenne.
Kővári László bizottsági elnök: Az első előterjesztésben Ferencz Zoltán képviselő, Dr. Pilisi
Gábor rendőr alezredes, rendőrkapitány, Máté Péter tanácsos és Kővári László bizottsági
elnök volt megnevesítve. Az egyeztetések után még felmerült, hogy a Szőlő-Szem Mozgalom
részvételével, illetve a Polgárőrség képviseletével ezt ki kellene egészíteni. A bizottság ezt
tárgyalta és személy szerint Balogh László urat jelölték a Szőlő-Szem Mozgalom
képviseletében. A Polgárőrség esetében későbbi döntés várható.
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Ács Rezső polgármester: A közbiztonság mellett a vagyonbiztonság és a biztonságérzet
szempontjából javasolna még egy szereplőt. A Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szekszárdi
Kirendeltségének a vezetőjét, Karaszi Péter urat javasolja a testület tagjává választani.
A polgármester szavazásra teszi fel határozati javaslat 1. pontját, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 2. pontját, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 3. pontját, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
194/2015. (IX.23.) határozata
Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az
Önkormányzat
közbiztonsággal
kapcsolatos
feladatai
ellátásának segítésére véleményező, javaslattevő jogkörrel
rendelkező Közbiztonsági Tanácsadó Testületet hoz létre. A
Tanácsadó Testület megbízatása a Közgyűlés megbízatásáig
tart.
2. A Közgyűlés a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjai közé az
alábbi személyeket választja meg:
 Kővári László önkormányzati képviselő
 Ferencz Zoltán József önkormányzati képviselő
 dr. Pilisi Gábor r. ezredes, rendőrkapitány
 Kovács Béla vállalkozó
 Máté Péter tanácsos
 Balogh László a Szőlő-Szem Civil Bűnmegelőzési Egyesület
elnöke
 Karaszi Péter a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésére, jogköreire
vonatkozóan dolgozzon ki részletes javaslatot és terjessze azt a
Közgyűlés következő rendes ülésére.
Határidő:

1-2. pont: 2015. szeptember 23.
3. a Közgyűlés következő rendes ülése
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Felelős:

20.

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A tegnapi nap folyamán került sor a megállapodás aláírására, amely
egyébként a város vonatkozásában olyan jellegű kötelezettségeket, ami például a
költségvetést érintené, nem tartalmaz. A két város azt ismerte fel, hogy az előttük álló
lehetőség, amely az Erőmű bővítését jelenti, ez úgy használható ki mindenki számára a
legjobban, ha nem versenytársként, hanem együttműködő partnerként vesznek részt ebben.
Ennek a megállapodásnak az első változata készült el, öt fejezetet tartalmaz. Az első fejezet a
gazdasági együttműködésről, munkahelyteremtésről, vállalkozások bővítéséről, informatikai
fejlesztésekről, a második a kulturális területen való együttműködésről szól. Tájékoztatásul
elmondja, hogy Szekszárd város elsőként aláírt egy szerződést a Szekszárdi Szakképzési
Centrummal a szakképzés még hatékonyabbá tétele érdekében. A felnőttek szakképzése,
továbbképzése a második szakma megszerzése esetében is ingyenessé válik. A paksi
megállapodásra visszatérve, egy elírás van benne, határozatlan időre szól a szerződés. Kéri a
közgyűlés támogatását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Képesek meghatározni azt az időpontot, amikor a paksi
beruházás már nem támadható, vagy ez egy eldöntött tény?
Ács Rezső polgármester: Ez egy eldöntött tény. Megkezdődtek azok az engedélyezési
eljárások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megtörténjen a kivitelezés, és a paksi
önkormányzatot érintő hatósági eljárások is. 2018. év vége, 2019. év eleji kezdés tartható és
addigra az engedélyek rendelkezésre fognak állni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs elhagyta az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
195/2015. (IX.23.) határozata
Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a tervezett Paks II. beruházáshoz kapcsolódó
önkormányzati fejlesztési lehetőségek összehangolása tárgyában

Paks Város Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodást.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

21.

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményének
ismertetését.
Ferencz Zoltán bizottsági elnökhelyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
196/2015. (IX.23.) határozata
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Humánszolgáltató Központ 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft-nek, és a Humánszolgáltató Központ munkatársainak az
étkeztetésben való közreműködésért.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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22.

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
elnöke

Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Annyival egészíti ki az előterjesztést, hogy
megjelent a „Kincses Tolna Megye” című kiadvány.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
197/2015. (IX.23.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. év I. félévi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. év I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:
23.

2015.szeptember 23.
Ács Rezső polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
198/2015. (IX.23.) határozata
átruházott hatáskörben bizottsági határozatokról szóló
beszámoló elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2015. április 1. – 2015. július
31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

24.

2015. szeptember 23.
Ács Rezső polgármester

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

Ács Rezső polgármester: A két ülés között zajlott le a város egyik legnagyobb rendezvénye, a
Szüreti Napok. Minden eddigi csúcsot megdöntött, büszke erre a rendezvényre. Köszönetet
mond mindenkinek. Az ALFA-NOVA Kft-vel kapcsolatos döntéseket meghozták, zajlik a
munka, az 5600 lakossági felhasználóból már 2000 megkereste az ügyfélszolgálatot, ott a
szükséges tájékoztatást megkapták. Egy lakossági fórumsorozat indult el a lakosság
tájékoztatása érdekében. A lakosok nem vették észre az átállást, nem volt fennakadás.
Fontos volt, hogy a lakosság részére el tudja mondani, hogy miért történtek ezek a
változások, hogy anyagi hátrány nem érheti őket ebben a döntésben. Van olyan volt
szekszárdi képviselő, aki nem így gondolja, nem a szekszárdiak érdekeit képviseli, aki arra
bíztatja a távfűtött lakásokban élőket, hogy vagy ne fizessenek egyik cégnek se, vagy az
ALFA-NOVA Kft-nek fizessenek. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. felszámolása zajlik, ezzel
kapcsolatban a tulajdonos azokat a döntéseket, amelyeket meg kellett hozni, már meghozta.
Jó az együttműködés a felszámolóval a szükséges források a szállító kiegyenlítéséhez
rendelkezésre állnak. Minden az eredetileg tervezett ütemterv szerint halad. A közgyűlés
által megszavazott határozat nem felelt meg teljesen az elvárásoknak és a kéréseknek, ezért
módosítani kell, de még egyeztetés folyik a felszámolóval, aki nem járult hozzá az uszoda
nyitásához. Közben egy karbantartási felülvizsgálat során kiderült, hogy gondok vannak az
uszodának a szerkezetével. A statikai vélemény alapján egyelőre az uszodát nem lehet
kinyitni. A szakértői vélemény további vizsgálatokat kér. Több környékbeli településsel
felvette a kapcsolatot és a megoldásra is van egy javaslat, erről hamarosan tájékoztatni
fogják a lakosságot.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A Szüreti Napok színvonalas megrendezéséért mond
köszönetet. Kéri a testület általi köszönetnyilvánítást is.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
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dr. Máté István elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
199/2015. (IX.23.) határozata
köszönetnyilvánításról a Szüreti Napok program szervezőinek
és támogatóinak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
megköszöni a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény
szervezőinek és támogatóinak a munkáját a sikeres és
színvonalas programsorozat létrehozásáért és lebonyolításáért.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 23.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
200/2015. (IX.23.) határozata
lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 3/2015.(II.5.), 50/2015.(III.26.), 77/2015. (IV.29.), 89/2015.
(V.7.) határozat 4. pontja, 90/2015. (V.7.), 122/2015.(V.28.),
129/2015.(V.28.), 133-134/2015.(V.28.), 136/2015. (V.28.), 145147/2015. (VII.02.), 149-158/2015. (VII.02.), 160-163/2015.
(VII.02.),
164/2015.(VIII.18.),
166/2015.(VIII.18.),
168/2015.(VIII.18.), 170-171/2015.(VIII.18.), 174/2015.(VIII.27.),
177/2015.(VIII.27.), határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 176/2015. (VIII.27.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015. október 15. napjáig meghosszabbítja.
3. A Közgyűlés a 110/2015. (V.26.), 113/2015. (V.28.),
115/2015. (V.28.), 119/2015. (V.28.), 120/2015. (V.28.)
határozatok végrehajtásának határidejét 2015. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
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Határidő:
Felelős:

25.

2015. szeptember 23.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Kérdések, interpellációk
 Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez ,,Kinél van a
labda” címmel

Szabó Balázs képviselő: Ismerteti az interpellációt.
(Az interpelláció a jegyzőkönyv mellékeltét képezi.)
Ács Rezső polgármester Ha képviselő úr az interpellációt írásban eljuttatja hozzá, akkor az
SZMSZ-ben foglaltak alapján írásban fog válaszolni.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „ALFA-NOVA és
Vagyonkezelő” címmel
Zaják Rita képviselő: Reméli, nem fogja az a vád érni, hogy a szekszárdi lakosok ellen teszi fel
a kérdését. Engedélynek minősül egy közgyűlési határozat? Ha nem, akkor milyen engedély
birtokában végez távhő-szolgáltató tevékenységet a Vagyonkezelő Kft? Kitől kért és kitől
kapott jogi tanácsot e témában a szerződés felmondása előtt a javaslat beterjesztője?
Ács Rezső polgármester: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése felelős a távhőszolgáltatás
ellátásáért. Ezen szolgáltatás ellátását a közgyűlés döntésének megfelelően egy
szolgáltatóval végzi. Mint az ellátásért felelős, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy
döntött 2015. augusztus 18-án, alaposan megfontolva az előzményeket és körülményeket,
hogy nem kívánja továbbiakban ezt a tevékenységet az ALFA-NOVA Kft-vel ellátni, hanem
megbízza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t. Képviselő asszony nem volt itt azon a közgyűlésen,
amelyen ez a döntést született, ezért néhány szóban szeretné erről tájékoztatni. A tavalyi
évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, illetve a Tolna Megyei
Kormányhivataltól több esetben kapott felhívást vagy kérdést azzal kapcsolatban, hogy az
ellátásért felelős önkormányzat első számú vezetőjeként biztosítottnak látja–e a
távhőszolgáltatást a városban. Ezeket folyamatosan megválaszolta, folyamatosan
kapcsolatban volt az Energia Hivatallal. Az a helyzet adódott a tavalyi évben, hogy a
szolgáltató ALFA-NOVA Kft. nem tudott a szabad piacon gázszállítót szerezni magának. Ennek
egy egyszerű oka volt, azt mondták a szállítók, hogy akkor indulnak a pályázatukon, ha ő a
teljes szerződéses állományra vonatkozóan biztosítékot tesz le, például bankgaranciát.
Nagyságrendileg 3 milliárd Ft-ról beszélnek. Ezt a bankgaranciát nem tudta biztosítani a cég.
A szolgáltatás 15-16 ezer embert érint, mely a város lakosságának fele. A Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal kijelölt egy gázszállítót az ALFA-NOVA Kft. részére azért, hogy
ne sérüljön a szolgáltatás ellátása. Tavasszal próbált az ALFA-NOVA Kft-vel valamilyen
formában előre jutni ebben a kérdésben, a közgyűlés előtt is volt egy előterjesztés, melyben
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egy olyan felkérést kapott, hogy vegye fel az ALFA-NOVA Kft-vel a kapcsolatot és derítse ki
azt, hogy a következő fűtési szezon mennyire lesz szolgáltatói szempontból biztosított.
Eközben is folytatódott a levelezés a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,
hiszen nem akartak újból kijelölni gázszállítót. Az ALFA-NOVA Kft. becsatolt egy olyan
gázszállítói szerződést, amellyel bemutatta, hogy 2015-2016. év teljes fűtési időszakára
vonatkozóan rendelkezik olyan gázszállítóval, amely biztosítja számára a fűtőanyagot. A
tulajdonosi kör tekintetében ez a gázszállító és szolgáltató cég között bizonyos átfedések
voltak tapasztalhatók. A közgyűlési felkérésnek eleget téve írt egy levelet, amiben azt kérte,
hogy mutassák be, mi a biztosítéka annak, hogy idén lesz gáz. Kérte, hogy mutassa be azt a
háttér biztosítékot, amellyel alá tudja támasztatni, hogy eleget tud tenni a szerződéskötési
feltételeinek. Nem minősíti a levél hangnemét, amit erre válaszul kapott, a lényege az volt,
hogy neki, mint az ellátásért felelős polgármesternek, ehhez semmi köze, ugyanis a közöttük
lévő szerződésben erre vonatkozóan nincs kitétel. Ha nincs meg az együttműködési szándék
egy cégben, ami több mint 15 éve szolgáltat a városban, akkor lépni kell. Figyelembe kellett
venni azt, hogy október 15-étől elindul a fűtési szezon. Augusztus 18-án azonnali hatállyal
felmondta a szerződést az önkormányzat az ALFA-NOVA Kft-vel, átvette a telephelyeket,
melyek soha nem voltak az ALFA-NOVA Kft. tulajdonában, mert a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-é volt. Az ALFA-NOVA Kft. üzemeltetésbe kapta ezeket a vagyontárgyakat és eszközöket.
Ugyanezzel a nappal megkötötte a gázszállítói szerződést, az elektromos áram szállítói
szerződést és munkajogi jogutódlással átvette valamennyi dolgozót a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. Az ALFA-NOVA Kft-nek augusztus 18. óta, a dolgozók tekintetében 19.
reggel óta, sem eszköze, sem fűtőanyaga, sem szakembere nincs arra, hogy ezt a
szolgáltatást ellássa. Nincs joga számlázni sem, mert nincs mit kiszámlázni. Egy befektetés
nélküli gazdálkodást próbál megvalósítani azzal, hogy dezinformálja a városlakókat és a
fogyasztókat. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. benyújtotta a távhőellátáshoz szükséges
engedély kérelmet, az engedély kiadása folyamatban van. A távhőszolgáltatásra vonatkozó
törvény alapján a szekszárdi önkormányzat feladata a távhőellátás biztosítása, illetve a
távhőszolgáltatók és a felhasználók közötti jogviszony részletes szabályainak meghatározása.
Ennek megfelelően a távhő felhasználóinak az önkormányzat által meghatározottak szerint
kell fizetniük. Teljesen egyértelműen leírják, hogy jogszerűen folytatja a Vagyonkezelő Kft.
ezt a tevékenységet, senki nem vitatja azt a jogát az önkormányzatnak, hogy - a biztonságos
ellátás maximális szem előtt tartásával - kivel kívánja ezt a feladatot ellátni. A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egyeztettek ezekben a kérdésekben, a
szolgáltatás addig is folytatódhat, ameddig az engedély kiadása nem történik meg. Ez nem
egyedi eset. Ez alapján született meg ez a döntés. Dr. Haag Éva alpolgármester asszony jogi
végzettséggel rendelkezik, és ezeket a kérdéseket vele egyeztette, ő az ügy felelőse az
önkormányzatnál.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Vízmű és Uszoda” címmel
Zaják Rita képviselő: 2007-2008 óta tudnia kellett arról, hogy az eddig működő uszoda
felújításra szorul. Azóta 8 év telt el. Levélben tájékoztatták az önkormányzatot az ott
dolgozók, hogy probléma van. Azt gondolja, évente voltak karbantartási munkálatok, emiatt
erre fény kellett, hogy derüljön. A 2011. januári Szekszárdi Vasárnapban az akkori
polgármester úr azt mondta, hogy 2011-2013 évek kiemelt projektjei közé tartozik a
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szekszárdi uszodaépítés, melyre 1 milliárd Ft-os ígéretet kaptak a Regionális Fejlesztési
Tanácstól. Miért kellett eddig várni, hogy ez az állapot kialakuljon?
Ács Rezső polgármester: Ezekről a jelzésekről nem tud, illetve a levélnek utána fog nézni.
Nem emlékszik, hogy érkezett hozzá az uszodával kapcsolatos levél. Ha megérkezett volna ez
tavasszal, akkor ez a felülvizsgálat már előbb megtörténik. Ez egy szokásos karbantartási
bejárás volt, most derült ki, hogy statikai vizsgálatra szorul az épület. Arról sem tud, hogy ez
a tavalyi évben probléma volt, de ha az ott dolgozók tapasztalták ezt a problémát, akkor
jelezhették volna. Azt tudta, hogy az épület nincs jó állapotban, már 2000 körül is voltak
vizsgálatok, ez egy hosszú időre visszanyúló folyamat. Pont ezért született az a terv, hogy a
fürdő mellett megépítik az új uszodát. A Regionális Fejlesztési Tanács megszűnt, erről a
forrásról utólag nem tud nyilatkozni. Ezért társasági adó igénybevételével kezdik el az
uszodát építeni. Az erre való felkészülés érdekében hozták létre a vízilabda szakosztályt,
mert az úszás nem támogatható társasági adóból. Megindult a források gyűjtése, a jövő évre
tervezték a beruházás elindítását, most fel kell gyorsítani a folyamatot. Az elsődleges feladat
az, hogy egy-két héten belül megtalálják azt a megoldási javaslatot, amely elsősorban a
testnevelési órák keretében végzett úszásoktatás céljait és a sportoló gyerekek szabadidős és
sport tevékenységének érdekeit szolgálja.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetés és
közbeszerzés” címmel
Zaják Rita képviselő: Bekerült a Diákétkeztetés a közbeszerzési tervbe, és elindult a
közbeszerzés? Ha nem indult el, akkor miért nem?
Ács Rezső polgármester: Igen, bekerült a közbeszerzési tervbe és az eljárás elindult. Maga a
kiírás nem született meg. Egy olyan feltételrendszert szeretne megfogalmazni, hogy, ne
történjen olyan probléma, mint Bonyhádon. Nem szeretné, hogy esetleg egy olyan
szolgáltató pályázzon, amely nem fog tudni teljesíteni, hiszen 4000 gyermek étkeztetéséről
van szó. Igyekeznek a kiírást úgy időzíteni, hogy a pályázó egy olyan időszakban vegye át a
szolgáltatást, mondjuk egy iskolai szünet alatt, amikor ez nem okoz fennakadást az
étkeztetésében.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Alisca-Terra és Cikó”
címmel
Zaják Rita képviselő: Született valami előrelépés, vagy változás ebben az ügyben?
Ács Rezső polgármester: A csurgalék-víz kérdésben megoldották a problémát egy magyar
technológiának köszönhetően. Teljes egészében tiszta víz kerül ki ennek a rendszernek a
működésének köszönhetően. Pénzügyi kérdésben lényegi előrelépés nem történt. A napi
működési feltételek biztosítottak, a hosszú távú fennmaradás és a fejlesztésnek a forrásai
még nem állnak rendelkezésre. A társulás döntött egy előválogatónak a létrehozásáról, ez
október végén el fogja kezdeni a munkát. Ekkor jelentős mértékben le tudja csökkenteni a
lerakandó hulladék mennyiségét, ami a fizetendő hulladék lerakási járulék összegét is
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csökkenti. Magának a rendszernek a fenntartásában, működésében nem lenne gond, ha nem
lenne a lerakási járulék, ami Európai Uniós kötelezettség. Ezt lehet úgy csökkenteni, hogy a
különböző technológiákkal a lerakott hulladék mennyiségét csökkentik. A Társulás kiírt egy
pályázatot magára a szolgáltatásra. Több olyan előválogató valósult meg Európai Uniós
források felhasználásával, melyet önkormányzati társulások próbálták meg működtetni, de
bezárt. Olyan megoldásra jutott, hogy a vállalkozó felelőssége, hogy jó technikát hozzon. Az
engedélyezések, tervezések miatt tartott idáig ez a folyamat. Bízik benne, hogy októberben
meg fog történni, és ez az anyagi lehetőségeket is fogja javítani. Szeretné, hogy a REKOM
Nonprofit Kft. túlélje ezt az időszakot, és utána helyreáll a napi gazdálkodása. Pályázatot
nyertek szelektív hulladék gyűjtésére. Ennek a közbeszerzési eljárása lezajlott, hamarosan
szerződéskötésre kerül a sor. Nyilván ez az eltérített hulladék mennyiségét fogja jelentős
mértékben javítani, még kevesebb műanyag, papír, üveg fog majd a lerakóra kerülni, ezzel
megint tovább lehet csökkenteni a fizetendő járulékok költségét.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Légkondicionálók” címmel

Zaják Rita képviselő: A Polgármesteri Hivatalban az átalakítást megelőzően számos
légkondicionáló berendezés került leszerelésre. Ezek milyen szempontok alapján lettek
szétosztva?
Ács Rezső polgármester: A Városüzemeltetési Igazgatóságra érkeztek be az igények és annak
figyelembevételével került elosztásra.
Märcz László igazgatóság vezető: Minden évben kikérik az intézményvezetők igényeit. Volt
olyan intézmény, amely már régebben jelezte, hogy klímára is szüksége lenne. Ezeket az
igényeket összevetették az orvosi rendelők és más intézmények igényeivel, de sajnos annyi
klímaberendezés nem volt a Polgármesteri Hivatalban, hogy mindenhova egyformán jusson.
Ahova nem jutott, azt a következő évi költségvetésnél betervezik.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ép testben ép lélek”
címmel
Zaják Rita képviselő: A mindennapos testnevelés nagy terhet ró az intézményekre. Ennek
könnyítésére van megoldás?
Ács Rezső polgármester: A helyi sportegyesületekkel közösen több iskolában felújították a
tornatermeket és az öltözők egy részét is, és ez a program majd folytatódik. Két olyan
intézmény van jelenleg, ahol nincs normál méretű tornaterem. Bízik benne, hogy a
következő években lesz olyan pályázati lehetőség vagy olyan forrásokhoz tudnak hozzájutni,
melyek segítségével ezeket a fejlesztéseket meg tudják valósítani. A műfüves pályák
kérdésében tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy 20 X 40 m-es pálya költsége 32 millió
Ft, melyhez 30 %-os önerőt kellene biztosítani.
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 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszodával
kapcsolatban
Kerekes László képviselő: Nehezen hihető a számára az, hogy az uszoda júniusban bezár és
most szeptember elején tapasztalják azt a szakemberek, hogy gond van a tetőszerkezettel.
Nagy a felháborodás a városban, egy megyei jogú város esetében ez nem elfogadható. Tudna
egy időpontot mondani, amikorra változás várható?
Ács Rezső polgármester: Egy-két napon belül tud erre választ adni. Azt kéri minden
képviselőktől, hogy a probléma megoldásban mindenki vegyen részt. A szezon előtt van
lehetőség, idő és szakember, hogy felmérjék az uszoda állapotát. A felmerült problémát meg
kell oldani.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi Vasárnap
vonatkozásában
Kerekes László képviselő: Kérdése a szeptembertől átalakuló Szekszárdi Vasárnappal
kapcsolatos. Mi indokolta a változtatást?
Ács Rezső polgármester: Az elnevezés változása a főszerkesztő kompetenciája, a lap kiadója
pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mely önkormányzati
cégek vannak jelenleg felszámolás vagy felszámoló irányítása alatt?” címmel
Kerekes László képviselő: Mely önkormányzati cégek érintettek a Vízmű felszámolásával
kapcsolatosan?
Ács Rezső polgármester: Felszámolás csak a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ellen folyik.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az utak, járdák egyéb
közutak felújítására felvett hitellel kapcsolatban
Kerekes László képviselő: Tavalyi döntés volt, hogy 600 millió Ft hitelt vett fel a város utak
járdák felújítására. Van még ebből az összegből?
Ács Rezső polgármester: A Magyar Fejlesztési Bank hiteléről van szó, amelyet városi
fejlesztések finanszírozására vettek igénybe. A rendelkezésre álló források elosztásánál a
teljes várost figyelembe kell venni. Ez a fejlesztési hitel nem csak utak és járdák felújításának
finanszírozására használható, hanem például a közvilágítás kiépítésére olyan területeken,
ahol jelenleg nincsen. Arról, hogy hol tart a felhasználás és milyen területekre lehet
felhasználni ezt az összeget, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője tájékoztatást tud
adni.
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Märcz László igazgatóság vezető: Már tavalyi évben is került elszámolásra a felvett hitelből,
több területre kell megosztani ezt a 600 millió Ft-ot. Ebből az önerő rész 120 millió Ft. A
felvett hitelből 120 millió Ft jutott a közvilágítás bővítésre, 27 millió Ft a csapadékhálózat
bővítésére, karbantartására, 10 millió Ft az ivóvíz-hálózat bővítésére, 17 millió Ft szennyvízhálózat bővítésére, 50 millió Ft kerékpárút hálózat fejlesztésére. A fennmaradó rész marad
az utakra, járdákra. A tavalyi és az idei évben az utakra, járdákra fordított rész már elfogyott.
A közvilágítás és a kerékpárút elszámolása van vissza.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 35
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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