Szám: IV.56-3/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. március 26-án
(csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz
Zoltán, Kerekes László, Kővári László, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Összesen: 14 fő
Távolmaradását jelezte:

Pap Máté képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Göttlinger István aljegyző: Javasolja az alábbi előterjesztések napirendre vételét:
Nyilvános ülésre:
 Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói jogának
lehetséges átadásáról
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
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 Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Gerzsei Péter tankerületi igazgató
 Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető
 Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának
módosítására
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Zárt ülésre:
 Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.)
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető
 Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila ügyvezető
Zaják Rita képviselő: Az imént volt a Humán Bizottság ülése és a Dienes Valéria Általános
Iskolával kapcsolatban sok új információ hangzott el. Ezért javasolja, hogy ezt a napirendi
pontot a mai napon ne tárgyalja a közgyűlés.
dr. Mezei László képviselő: Kérdést kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez: Milyen
mértékben okoz problémát Szekszárd lakóinak az a tény, hogy Polt Péter főügyész elrendelte
a 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos újabb ügyészi vizsgálatot?
Zaják Rita képviselő: Kérdéseket kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez „Honnan az
idézet és mit üzen?”, és „Luxus-e az autó?” címmel.
Rácz Zoltán képviselő: Kérdést kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez: Milyen
jogosítvány alapján kötött a polgármester úr fejlesztésről megállapodást a megyei
önkormányzattal? Ha jól tudja nincs még fejlesztési terve a városnak.
A napirenddel kapcsolatban további javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 71. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás
és 2 nem szavazat mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a 73. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 75. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 76. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 72. sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 74. sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és egyúttal
az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2.

Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

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

4.

Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására
(Szekszárd, Bartina u. 12/A)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület
TDM-pályázatához
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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7.

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadása
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.

Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyása
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról” c. pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című
pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

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

13.

Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói jogának
lehetséges átadásáról
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

14.

Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

15.

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának módosítására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető
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16.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának
módosítására
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Kérdések, interpellációk
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Milyen mértékben
okoz problémát Szekszárd lakóinak az a tény, hogy Polt Péter főügyész elrendelte a
2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos újabb ügyészi vizsgálatot?”
címmel
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Honnan az idézet és mit
üzen?” címmel
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Luxus-e az autó?” címmel
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Milyen jogosítvány
alapján kötött a polgármester úr fejlesztésről megállapodást a megyei
önkormányzattal?” címmel







ZÁRT ÜLÉS:
18.

Javaslat a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.

Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.)
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető

21.

Javaslat hitelállomány rendezésére (Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila ügyvezető

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

dr. Göttlinger István aljegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
önkormányzati rendelet módosítását azzal, hogy felkérte a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja
meg annak lehetőségét és költségvonzatát, hogy a központi piac ideje hétfőtől-vasárnapig
terjedő időtartamra vonatkozzon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a
vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő –14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 47/2015.(III.26.) határozata
a központi piac időtartamáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét és költségvonzatát, hogy a vásárok és piacok
tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet
vonatkozásában a központi piac ideje hétfőtől vasárnapig terjedő
időtartamra változzon.
Határidő:
Felelős:
2.

2015. április 20.
dr. Göttlinger István aljegyző

Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
javasolja, hogy a hosszabb utca a Szilas utca nevet, a rá merőleges mindössze 3 házat magába
foglaló utca pedig a Szilas köz elnevezést kapja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Szilas utca és Szilas köz
elnevezéseket javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat I. pontját, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő –14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat II. pontjával együtt a teljes határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő –14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 48/2015.(III.26.) határozata
a közterületek elnevezéséről
I.
Tárgy: A szekszárdi 11853 hrsz-ú utca elnevezése, kiterjesztve
az 5765 hrsz-ú utca Óvoda utcával párhuzamos szakaszára - az
5792 hrsz-ú ingatlantól a 6201/3 hrsz-ú ingatlanig terjedően - ,
valamint a 11852 hrsz-ú út északi szakaszára, amely a 11.874
hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart.
A kiterjesztések indokai:
az 5765 hrsz. utca Óvoda utcával párhuzamos szakasza a
11853 hrsz-ú utca természetes folytatása;
a Szekszárdi Belterületi Szabályozási terv szerint a
belterületbe csatolás a 11.874 hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart
majd.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
fenti közterületet „SZILAS UTCA” megjelöléssel nevezi el.
II.
Tárgy: A szekszárdi 5765 hrsz-ú, a 11853 hrsz-ú útra merőleges
szakaszának elnevezés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
fenti közterületet a „SZILAS KÖZ” megnevezéssel nevezi el.
Határidők:
1. A szükséges telekmegosztás lebonyolítása
Felelős: Herr Teréz főépítész
Határidő: 2015. május 31.
2. Az utcaelnevezéssel kapcsolatos hirdetmény közzététele
Felelős: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: Döntés után haladéktalanul
3.Házszámok rendezése
Felelős: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2015. május 31.
1.
Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
Felelős: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2015. július 15.
5. Az illetékes Okmányiroda, valamint a közüzemi szervek
értesítése a változásról:
Felelős: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2015. június 15.
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3.

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

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 49/2015.(III.26.) határozata
a 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 1. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

4.

2015. március 31.
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 50/2015.(III.26.) határozata
a közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közcsatornára történő rákötés 2015. évi támogatása pályázati
felhívásának,
pályázati
adatlapjának,
az
értékelés
szempontrendszerének dokumentációját elfogadja.
A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
lebonyolításával és az értékelés elkészítésével.
A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak
személyéről.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes
pályázókkal megkötendő támogatási megállapodások aláírására.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző
5.

Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására
(Szekszárd, Bartina u. 12/A)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 51/2015.(III.26.) határozata
ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
Kék Madár Alapítvánnyal 2004. december 21. napján, ingatlan
használatának átadásáról szóló megállapodás módosítását a
határozat mellékletét képező megállapodás tartalmának
megfelelően jóváhagyja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodásmódosítás aláírására, az aljegyzőt a megállapodás-módosítás
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

6.

1. pont: 2015. március 26.
2. pont: 2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú
Egyesület TDM-pályázatához
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 52/2015.(III.26.) határozata
működési célú támogatásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése - a DDOP-2.1.3/B-12-2012-0003 jelű pályázati
projekt sikeres végrehajtása és a pályázati utófinanszírozás
átmeneti likviditási problémájának megoldása érdekében
legkésőbb 2015. március 31-ig 15 millió forint összegű
visszatérítendő támogatást nyújt a Szekszárd és Térsége
Turisztikai Közhasznú Egyesület részére azzal, hogy a
támogatás visszafizetésének határidejét 2015. május 31.
napjával határozza meg.
2.
A támogatás nyújtását Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének „Működési célú
támogatás államháztartáson kívül” című sora teszi lehetővé.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
megállapodás elkészítésére, a polgármestert a megállapodások
aláírására, az aljegyzőt a megállapodások ellenjegyzésére.
4.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző
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7.

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának
elfogadása
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 53/2015.(III.26.) határozata
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító
okiratának elfogadásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Szekszárd és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány 2013. február 28. napján kelt
alapító okiratát.
II.
A Közgyűlés az alapító okiratot az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
III.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

8.

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző

Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 54/2015.(III.26.) határozata
az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának
módosításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány
alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletei
szerinti tartalommal.
II.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

9.

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző

Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyása
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 55/2015.(III.26.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodást 2015. december 31. napjáig,
határozott időre, a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, az aljegyzőt pedig a
szerződés ellenjegyzésére.
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Határidő:
Felelős:

10.

2015. április 10.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról” c. pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 56/2015.(III.26.) határozata
„A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
„Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések”
című 199528 kódszámú pályázati projekt megvalósításához
7.645.391 Ft önerőt biztosít a 2015. évi költségvetés
„Felhalmozási Tartalék” kerete terhére.
Határidő:
Felelős:
11.

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és
Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/122013-0206) című
pályázat
megvalósításához
szükséges
többletforrás
biztosítására
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén az eredeti, kiküldött
napirendhez képest egy módosítás történt egy nagyon kedvező változással. Ezzel a változással
együtt javasolják elfogadni az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Miből adódott ez a plusz 54 millió Ft-os költség? Közel egy évig
tartott ez az egész procedúra? Nem lehetett volna felgyorsítani? Többen elvitték a pályázati
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dokumentumokat és egy árajánlat érkezett vissza. Ennek mi lehet az oka? Mi lehet az oka
annak, hogy egy jelentős beruházásra egy ajánlat érkezik egy megyei jogú városban?
Ács Rezső polgármester: Elkészült egy közbeszerzési kiírás. Ha visszatekintenek az elmúlt
évek pályázataira, a pályázat beadásához egy tervezői költségbecslés alapján állítják össze a
költségvetést, a valós piaci viszonyok alapján beérkező ajánlatok általában magasabbak.
Szinte minden olyan projekthez amelyet, pályázati forrásból valósítottak meg, önerő
kiegészítés kellett. Szeretné a jövőben, hogy ha előre már egy piaci szereplővel
megbecsültetnék a várható költséget. De nyilván ennek is van egy költsége. Valóban többen
elvitték a kiírást, ők felmérték, hogy tudják- e teljesíteni az elvárásokat. Ez egy elég komplex
pályázat, megújuló energiáktól elkezdve szigetelésen át, sok mindent magába foglal. Lehet,
hogy ez volt az oka, ezt nyilván tőlük kell megkérdezni egyenként, hogy miért nem tudták
beadni a pályázatot.
Rácz Zoltán képviselő: A múltkor felvetette, hogy ki kellene adni ezt a tervdokumentációt
esetleg egy szakértőnek, hogy nézze meg, valóban jó ez a koncepció. A Kadarka utcai
óvodánál ezernyi problémát tudna felsorolni. Nem jó a terv. Miért nem lehet a város pénzét,
az állam pénzét sokkal körültekintőbben költeni? Úgy érzi, hogy nem jó irányba ment ez a
dolog.
Ács Rezső polgármester: A város és az állam pénzét körültekintően költik és költötték el az
elmúlt években is és a jövőben is így szeretnék ezt elkölteni. Ez egy hosszú ideje húzódó
folyamat, most jutottak el odáig, hogy át tudják adni a területet. Nyilvánvaló minden ilyen
témában, amikor a város pályázik, akkor a közgyűlés kell, hogy döntsön, ha van benne önerő,
ha nincs benne önerő és minden képviselőnek, megvan a lehetősége, sőt kötelessége, hogy az
előterjesztéseket ismerje. Számít arra, hogy ha olyan javaslatok vannak, amelyek valóban az
ügyeket előreviszik, akkor azokat a közgyűlés elé vagy a bizottsági ülés elé tárják, és akkor
megvitatják.
Zaják Rita képviselő: Megszavazta ezt a projektet, bár akkor is sokallta az árát. Ezért
kérdezte, hogy most még plusz 54 millió Ft-ot mire kell fizetni? Miből adódik ez a
különbözet?
Ács Rezső polgármester: Válaszolt rá, tervezői költségbecslés alapján megbecsülték a
költségeket. Amikor beérkeznek az ajánlatok előfordul, hogy a piaci visszajelzések alapján a
konkrét ajánlatok magasabb összegben tartalmazzák ugyanazt a műszaki tartalmat. Ezen
szeretnének majd a jövőben változtatni.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Nagyon csodálkozik Zaják Rita képviselő asszony feltett kérdésen,
mert ezekre választ kapott a bizottsági ülésen. Mindenki tudta, mikor a pályázatot
benyújtották, hogy 15% a saját erő kötelezettség és 85% a támogatottság. Ez már akkor
szerepelt az előterjesztésben. Märcz László igazgatóságvezető úr is elmondta, hogy minden
kivitelezésnél maga a felkészülés a munka megkezdéséig sokkal több időt vesz igénybe, mint
sokszor maga a munka. További pályázati támogatást nyertek el, valójában nem nőtt, hanem
csökkent a saját erő igény.
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Rácz Zoltán képviselő: Egy családi ház méretű energia megtakarítás kerül most 50 millió
forintba. Nem ért azzal egyet, hogy az önkormányzat, vagy az állam pénzét nem egészen
átgondolt dolgokra költik.
dr. Mezei László képviselő: Arról beszéltek, hogy a beruházás mögött meghúzódik egy
olyan tervezési és hatékonysági vizsgálati munka, amellyel nem értenek egyet. 50-70 millió
forintok úgy mozognak, hogy ezeknek a származását, felhasználását nem tudják követni.
Ezért ezeket a típusú projekteket, nem azért nem támogatják, mert rosszat, kárt akarnak a
társadalomnak, Szekszárdnak, hanem mert nem tudják, hogy az 50-70 millió forintok honnanhova mozognak.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Van egy energetikai korszerűsítés, ami jóval több, mint 1000m2-es
épület esetében valósul meg, és ennek vannak homlokzati felújítással, nyílászárócserével
kapcsolatos tételei is. Ne felejtsék el, hogy egy műemlék épületről beszélnek. Szépen alakul a
belváros, a városháza most kilóg ebből a sorból. Ezzel a beruházással ez a disszonancia is
megszűnik, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy onnantól kezdve az üzemeltetése
összehasonlíthatatlanul olcsóbb lesz. Eredetileg 83 millió Ft-ot szavaztak meg önerőnek. Ez
most lecsökkent 60 millió Ft-ra. Örömteli hír, hogy 23 millió Ft-tal kevesebbet kell a város
költségvetéséből ehhez a projekthez hozzátenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 57/2015.(III.26.) határozata
a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának
és
Kadarka
óvodájának
energetikai
korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206)
című
pályázat
megvalósításához
szükséges
többletforrás
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206
azonosítószámú, "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése"
című pályázat összköltségének növelését az alábbiak szerint:
1.

Nettó
A tervezett beruházás teljes
beruházási költsége
A teljes beruházásnak a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési
költsége
Az önkormányzati saját erő összege
(15%), + nem elszámolható költség
melynek forrása saját forrás
EU önerő-támogatás összege
A KEOP forrásból származó
támogatás összege

ÁFA

Bruttó

472 589 406 Ft

127 599 140 Ft

600 188 546 Ft

427 955 404 Ft

115 547 959 Ft

543 503 363 Ft

47 964 066 Ft

12 950 298 Ft

60 914 364 Ft

60 863 316 Ft

16 433 095 Ft

77 296 411 Ft

363 762 094 Ft

98 215 765 Ft

461 977 859Ft
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2.
A Közgyűlés a projekt megvalósításához szükséges
bruttó 60 914 364,- Ft önerőt a 2015. évi költségvetés pályázati
tartalék keret terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

12.

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester,
dr. Göttlinger István aljegyző

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 58/2015.(III.26.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 12/2015. (II.5.), 23-24/2015. (II.5.), 26-28/2015.
(II.26.), 30-35/2015. (II.26.), 39-45/2015. (II.26.) határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 3/2015.(II.5.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
13.

Véleménynyilvánítás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói
jogának lehetséges átadásáról
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Ács Rezső polgármester: Köszönti dr. Józan-Jilling Mihály elnök urat, a Szekszárdi Német
Nemzetiség Önkormányzat elnökét és Gerzsei Péter urat, a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ tankerületi igazgatóját. Kéri a Bizottsági vélemény ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság foglalkozott a napirenddel, de
tekintettel arra, hogy későn kapták meg az illetékesek az anyagot, bővebb időt igényelt a téma
megvitatása, a közgyűlés kezdetéig nem jutottak el odáig, hogy a határozati javaslatra
vonatkozóan megtegyék a javaslatot.
Ács Rezső polgármester: Elnök urat, illetve a tankerületi igazgató urat kérdezi, hogy
kívánják szóban kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Nem kívánja kiegészíteni, a vita szakaszban szeretne
hozzászólni.
Gerzsei Péter tankerületi igazgató: Nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés érkezik,
természetesen megpróbál válaszolni.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Ez a történet tavaly kezdődött. Miért nem hallottak erről részleteket
korábban? Miért nem tudták azt, hogy milyen vélemények alakultak ki az iskolában? Mivel
nem hallották, most nincsen kellő információjuk. Mi alapján döntsenek?
dr. Mezei László képviselő: Rendkívül sok az ellentmondás a kérdésben. Nincsenek olyan
megoldások, olyan kidolgozottság fokok, amelyek vitára alkalmassá tennék ezt a rendkívül
fontos felvetést. Megítélésük szerint mennyi időre van szüksége a döntéshozóknak ahhoz,
hogy egy életszerű, működtethető, a város számára nagy jelentőséggel bíró döntést asztalra
tegyenek és megvitassák?
Ács Rezső polgármester: Egyszer ült le elnök úrral egyeztetni ezzel a kérdéssel
kapcsolatban, akkor ötlet szintjén felvetődött ez a kérdés, de nem mentek bele olyan
mélységbe, hogy konkrétan előterjesztés szülessen erről a dologról, ez már az idei évben volt.
Utána tapasztalta azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2014-ben már ezzel kapcsolatban
hozott döntéseket. Néhány héttel ezelőtt szülői értekezlethez hasonló összejövetel is volt a
Dienes Valéria Általános Iskolában. Szűk információkkal, szülőktől kapott információkkal
rendelkeztek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az önkormányzatnak egy felelőssége és egy
feladata van, hogy a gyerekek számára megpróbálják a legjobb feltételeket biztosítani városi
szinten és az oktatási rendszert meg kell próbálni egyensúlyban tartani. Négy iskola van
ebben a városban. Ez a tanulmány, ami most megszületett és minden képviselőhöz eljutott, ez
felvet nagyon sok kérdést. A közgyűlésnek egy véleményt kell megfogalmazni, ezzel
kapcsolatban döntési kompetenciája nincsen. Döntési kompetencia a fenntartó oldalán van.
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: 2014. december 9-i ülésen hoztak erről határozatot. A
jegyzőkönyvek és a hivatalos anyagok elkészültek, februárban nyújtotta be azokat és kérte
azt is, hogy az anyagot Szekszárd Megyei Jogú Közgyűlése lehetőség szerint a februári ülésén
tárgyalja meg. Ezt követően voltak a tárgyalások. A februári közgyűlés napirendjére nem
került fel a téma. De miután ez a kérés, már onnantól fogva, hogy beadják, nemzetiségi
közügy, a törvény 30 napot ír elő, hogy arra érdemben válaszolni kell. Erre gyakorlatilag
polgármester úrtól kapott levelet, úgy gondolja, hogy ez nem érdemi válasz. A következő
lépés az volt, hogy megkapták a meghívót az önkormányzati ülésre, a márciusi rendes ülésre.
A meghívón a napirend nem szerepelt. Tegnap késő délután, 16 óra után érkezett egy e-mail,
és 17 óra körül a futárposta hozta az anyagot, amiből neki erre a mai ülésre fel kellett
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készülni. A vita szakaszban fogja ismertetni a német nemzetiségi önkormányzat
állásfoglalását.
Gerzsei Péter igazgató: Elnök úr mondta, hogy ők már decemberben hoztak egy határozatot,
amiről értesítették a miniszter urat, értesítették a KLIK elnökét, és ezt tájékoztatásul
megküldték a tankerületnek is. A köznevelési törvény szabályozza az átszervezéseket, ez írja
elő, hogy mikor kezdődnek az átszervezések és milyen határidővel. Május 31-i határidővel
fog dönteni a miniszter úr úgy, hogy megkapja azokat a szükséges véleményeket, amelyek a
döntéshez szükségesek. Az átszervezési folyamat úgy kezdődik, hogy egy kezdeményezést
véleményeztetnek. Ezt megtették, megküldték a kezdeményezést az önkormányzat részére,
hogy véleményezze a Dienes Valéria Általános Iskola fenntartó jogának az átadását, elküldték
az intézmény részére, ahol a nevelő-testület, a diákönkormányzat, a szülők közössége is
véleményezni fogja és természetesen a fenntartó is véleményezni fogja az átadás-átvételt. Erre
a köznevelési törvény 15 napos határidőt biztosít a véleményezőknek. Ezeket a véleményeket
megküldik majd miniszter úrnak, aki majd ezek alapján hozza meg a döntését május 31-ig.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Véleményt formálni és dönteni információk alapján tud. A döntését
egy ilyen kérdésben nem tudja úgy meghozni, hogy 45 percben kap tájékoztatást. Nem
mindegy, hogy milyen véleményt formálnak, hiszen ez a végső döntésre óriási hatással lesz.
Lehet, hogy a közgyűlés egy véleményt mond, de azt gondolja, hogy ez a vélemény
meghatározó a döntés szempontjából. Egy csomó kérdés nem tisztázott. Kíváncsi lett volna,
hogy mit gondolnak a szülők, az ottani pedagógusok, mi az igazgatónő véleménye. Kíváncsi
lett volna, hogy összességében ez az iskola, ha így beindul tud a városból két osztálynál több
gyereket beiskolázni? Kíváncsi lett volna arra is, hogy hány gyermek lenne, akik ebből az
iskolából kiszorulnak ennek következtében. Sok nyitott kérdés van. A mai magyar
közoktatásban ezer probléma van és jogosan fogalmazódik meg az az igény egyre több szülő
részéről, hogy normális iskolába akarja járatni a gyerekét és ma több közoktatási
intézményben nem normálisak a viszonyok és a feltételek, pénztelenség van. Teljesen jogos
igazgató úr és a város részéről is az aggodalom, a tanulmányt tegnap 16 óra 30 perckor kapta
meg, nem ismerte a másik fél álláspontját, ezért ez a történet ezer sebből vérzik.
Ács Rezső polgármester: Részben egyet ért képviselő asszonnyal, mert a másik tanulmányt
sem látta még ennyi időre sem, hogy mi alapján született meg egy olyan döntés, amely abba
az irányba menne, hogy átveszik az iskolát. Vannak törvényi előírások, megfelelő
hatástanulmányokat kell elkészíteni. Személy szerint is hiányolta ezeket. Van egy nagyon
fontos kérdés, amely a szakértői anyagból is kiderül, hogy jogszerű-e jelen állapotában ez a
lépés például. A nemzetiségi oktatás oldaláról 100% és a 75% kérdése. Itt még vannak olyan
feltételek, amelyeket ez az iskola a mai napon nem tud teljesíteni. Ennek megfelelően városi
képviselői fejjel kell gondolkodni, még akkor is, ha csak véleménynyilvánítási joguk van. A
normális, és a nem normális iskoláról tett megjegyzéseket nehezen tudja értelmezni, mert ezt
úgy látja, hogy inkább egy szegregáció felé próbál gondolkodni, aki ilyen szavakat használ
egy iskolára, vagy egy másik iskolára. Ezt vissza kell, hogy utasítsa.
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Február 15-én a szakértőjük által készített háttéranyagot,
átadta polgármester úrnak. Felmerült az, hogy jön egy német nemzetiségű önkormányzat
ahhoz, hogy tájékoztassa a szülőket, és hogy jön ahhoz egy német nemzetiségi önkormányzat,
hogy tájékoztassa az iskolaszéket, és szülői fórumot hívjon össze? A városban többek között a
következő német nemzetiségi iskolák vannak: Babits Mihály Általános Iskola, Baka István
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Általános Iskola, Dienes Valéria Általános Iskola. 10 éves intézményfenntartó tapasztalattal
rendelkeznek, 2005. évben vették át az óvodát. Az akkori város vezetéssel kötött
megállapodás szerint a nemzetiségi önkormányzatnak az lett volna a dolga, hogy működtesse
a munkát, a feladatot, a pedagógiai nevelést és minden egyebet a városnak, mint
tulajdonosnak kellett volna végezni. Jött a 2008-2009. esztendő, amikor úgy gondolták, hogy
fel kellene újítani ezt az óvodát és meg is tették. A Wunderland óvodát mindenki ismeri.
2009-2010. években 45 millió Ft-ot sikerült nyerni, közel 50 millió Ft önrészt biztosítottak,
melyből 11,4 millió Ft-ot Szekszárd Megyei Jogú Városa, és a többit a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat biztosította. A városnak ez nem jött rosszul. Gyakorlatilag 20092010. évre végrehajtották ezt a projektet. A szakértői véleményről szeretné elmondani, hogy
hemzseg a prekoncepciótól. Ez az anyag úgy tűnteti fel a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzatot, mint egy abszolút kezdőt, aki ilyen kísérletekbe kezd bele és nem ismeri
azt, hogy 10 éves intézményfenntartó múltjuk, tapasztalatunk van. A város olyan kérdéseket
tett fel, amihez nem feltétlenül muszáj nemzetiségi szakértőnek lenni, de azért elegáns lett
volna, ha már ilyen dolgokban akar a város dönteni, egy olyan szakértőt kérjen fel, aki úgy
oktatás-politikai szakértő, hogy a nemzetiségi kérdésekben is van kompetenciája. Ez az anyag
ebben a dologban nem kompetens. Szakmai tévedések is vannak az anyagban, a nemzetiségi
önkormányzatról csak negatív megemlítések kerülnek szóba. A szegregáció kérdésére
szeretné elmondani, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánította,
elfogadja a tankerületi felosztást, hogy a három osztályból, amelyik indul, annak egy része
úgynevezett általános tantervű osztály legyen. Ezt a rendszert nyolc év alatt kifuttatják, aki
most jelenleg ebben az osztályban tanul, végig viszik, és onnan ballagtatják el. Ha a miniszter
úr pozitívan bírálja el az elképzelésüket, akkor le kell ülni és közösen kell vinniük ezt az
intézményt. Szeretnék ezeket a gyermekeket a körzetet megtartva vinni. Azokat a
gyermekeket, akik kétségtelenül sokféle hátránnyal küszködnek, viszik magukkal tovább és
abban az esetben, hogyha a nemzetiségi önkormányzat működteti az iskolát, akkor ezek a
gyermekek továbbra is felvehetők. Egy nemzetiségi intézményben nemzetiségi nyelven
oktatnak. Gyakorlatilag olyan dolgokról vitáznak, amely a magyar törvények által biztosított
jogosítvány.
Gerzsei Péter igazgató: Szeretné megerősíteni azt, amivel polgármester úr felvezette az
egész átadás véleményezését, miniszter úr, amikor dönteni fog, nem 520 diákról fog dönteni,
nem 52 pedagógusról, hanem 1800 diákról és 180 pedagógusról, nem az iskolának az egyedi
érdekét fogja figyelembe venni, hanem biztosan figyelembe fogja venni a másik három
általános iskolának is, illetve a városnak az érdekeit is. Előfordulhat, hogy a lehetőség adott a
diákok számára, hogy bekapcsolódjanak a nemzetiségi nevelés-oktatás folyamatába, viszont
nem tudnak jelentkezni, mert más a követelmény rendszer, azok a gyerekek, akik most jelen
pillanatban az angol-informatika tagozatra járnak, nem biztos, hogy mindannyian be tudnak
kapcsolódni a nemzetiségi nevelés-oktatásba. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
szabályozza, hogy egy városnak a beiskolázási körzetét hogyan kell kialakítani, a hátrányos
helyzetű tanulókat hogyan kell elosztani. Azok a tanulók, akik nem tudnak a Dienesbe
bekapcsolódni, mert nem szeretnének nemzetiségi nevelés-oktatásban részt venni, meg fognak
jelenni a város másik három általános iskolájában. Nem lehet azt mondani, hogy ők majd
menjenek a Baka Általános Iskolába, mert ott van rengeteg hely. Újra kell gondolni a
beiskolázási körzeteket és a hátrányos helyzetű tanulókat, arányosan el kell osztani. Nem
olvasott negatív véleményeket az anyagban a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatban,
semmi negatív véleményt nem talált benne.
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Zaják Rita képviselő asszony: Ha olyanok lennének az iskolák, ahol az integrációra a
feltételek maximálisan biztosítottak lennének, akkor lehet, hogy másként gondolkodna. Kevés
volt az idő, nagyon kevés még mindig az információ és sok a kérdés.
Kerekes László képviselő: Emlékszik arra, hogy a Garay János Általános Iskola története is
nagy vihart kavart a városban. Az akkori képviselők nagy bűnének tartja, hogy a város
legrégebbi iskolájától egyik pillanatról a másikra megváltak. Csak akkor tudnak megnyugtató
döntést hozni, ha egy nagyon alapos anyagból tájékozódnak. Alapvetően nagyon rossz példa
volt a Garay Általános iskola története, személy szerint nem ellenzi az átadást, de nagyon
alapos előkészítő munkát követően tud csak döntést hozni.
Ács Rezső polgármester: A Garay Iskola esetében szülőként volt érintett, az akkori város
vezetés méltatlan módon és méltatlan körülmények között szüntette meg azt az iskolát.
Nagyon óvatosan és érzékenyen kell hozzányúlni bármilyen intézményhez, mert döntésnek a
kihatása az egész városra vonatkozik.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
(Zaják Rita nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 59/2015.(III.26.) határozata
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola fenntartói
jogának lehetséges átadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott jogával élve –
tekintettel az előterjesztés mellékletét képező szakértői
véleményben megfogalmazott, Szekszárd Megyei Jogú Város
köznevelési rendszerének szereplőit érintő várható hátrányos
következményekre – a Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola – Valéria Dienes Grundschule fenntartói jogának átadását
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára nem
támogatja.
2.
A közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt
helyettesítő aljegyzőt, hogy a határozatot a szakértői
véleménnyel
együtt
küldjék
meg
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Szekszárdi
Tankerülete
igazgatójának, s egyúttal kérjék fel arra, hogy a véleményt
továbbítsa a döntéshozó miniszter számára.
Határidő:

2015. március 26.
a 2. pont tekintetében: 2015. április 10.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Gombás Viktória, Zaják Rita, Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő,
a közgyűlés határozatképes.
14.

Intézményi átszervezés véleményezése
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: 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 – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 60/2015.(III.26.) határozata
az intézményi átszervezésekről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) 83. § (4) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve – mint működtető önkormányzat – támogatja, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Nkt. 21. § (3)
bekezdés c) - j) pontjai alapján tervezett intézkedéseit az
előterjesztés mellékleteiben foglalt tartalommal az alábbi
intézményekben végrehajtsa:
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola,
Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a
mellékletekben foglalt táblázatokat „Támogatja” megjelöléssel
írja alá, s felkéri az aljegyzőt, hogy a határozatot és az aláírt
táblázatokat küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidő: 2015. március 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző
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Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő a közgyűlés határozatképes.
15.

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai
módosítására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető

Non-Profit

Kft.

alapító

okiratának

Berlinger Attila ügyvezető igazgató: Egy technikai jellegű módosításról van szó. A
cégbírósághoz tavalyi évben benyújtottak egy székhely módosítás miatti alapító okirat
módosítására vonatkozó kérelmet. Ezt a cégbíróság bizonyos pontokban kiegészítésre
visszaküldte az önkormányzatnak.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az alapító okirat
módosítására tett javaslatot.
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 61/2015.(III.26.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. alapító okiratának
módosításáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzatának
Közgyűlése a társaság alapító okiratát hatályon kívül helyezi, és
az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő tartalmú új okiratot
elfogadja.
2.)
Ezen okiratban elrendeli feltüntetni és külön jelölni a
2014. augusztus 27.-i, 2014. december 8.-i és a 2015. március
26.-i módosítások szövegét, figyelemmel a Szekszárdi
Törvényszék 46. sz. végzésére.
3.)
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
ekörben eljárva az egységes szerkezetű alapító okiratot és
alapítói határozatot aláírja.

16.

Határidő:

2015. március 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009- 0006
azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési
megállapodásának módosítására
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(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: 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 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 62/2015.(III.26.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása
a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési
megállapodásának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat kapcsán 196/2014. (XI.25.) számú határozatát
visszavonja.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat kapcsán létrejött Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 4. számú módosítását jóváhagyja.
3.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, továbbá
az aljegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző

Zaják Rita és Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
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17.

Kérdések, interpellációk
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Milyen
mértékben okoz problémát Szekszárd lakóinak az a tény, hogy Polt Péter
főügyész elrendelte a 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos újabb
ügyészi vizsgálatot?” címmel

dr. Mezei László képviselő: Azt szeretné megtudni polgármester úrtól, milyen hangulati és
erkölcsi kárt okoz az a rendkívül súlyos tény, hogy Polt Péter elrendelte a 2014. őszi
önkormányzati választásokkal kapcsolatos választási csalások újbóli kivizsgálását, különös
tekintettel arra, hogy a 16 oldalas ügyészségi nyilatkozatban Sárközi János és tettestársa
elismerte a cselekményt.
Ács Rezső polgármester: Nem az ő kompetenciája erre válaszolni. Elindult a vizsgálat, végzi
az igazságszolgáltatás a dolgát. Ez a kérdés nem a város közgyűlési termébe tartozik.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Honnan az idézet és
mit üzen?” címmel
Zaják Rita képviselő: Az idézet így hangzik: „Vlagyimir Putyin látogatásának idején 3 napi
verőfénynek, kék égnek, esőszünetnek örülhettünk Szekszárdon is. Repülőgépek tucatjainak
horizonttól-horizontig tartott csíkjai sem festették az eget, aztán Putyin hazament.” Kérdése
az, hogy honnan az idézet?
Ács Rezső polgármester: Nem tudja megmondani. A Szekszárdi Vasárnapból?
Zaják Rita képviselőasszony: Igen, ez a Szekszárdi Vasárnap, hogy mi az üzenet, azt
mindenki gondolja át. Azt szeretné kérdezni, hogy nem látja a Tisztelt Közgyűlés
elérkezettnek az időt, hogy leüljön és beszélgessen a főszerkesztő úrral? Nem csak erről az
idézetről, hanem a Szekszárdi Vasárnap tartalmáról. Elég sok landol a kukában olvasatlanul
és ez pénzkidobás. Egy kicsit a színvonalán kellene változtatni, a Humán Bizottsági ülésen
megfogalmazódott a kiemelkedő munkát végző művészeti egyesületek részéről olyan kérés is,
hogy szerepelhessenek programjaikkal a Szekszárdi Vasárnapban. Van lehetősége a
tulajdonosnak, hogy leüljön, és erről beszélgessen a szerkesztő úrral, a szekszárdiakkal?
Ács Rezső polgármester: Igen, lehetséges megoldani.
Zaják Rita képviselő: Szeretné kérni, hogy ez minél előbb valósulhasson meg.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Luxus-e az autó?”
címmel
Zaják Rita képviselő: Úgy tűnik, hogy új gépjárművet vásárolt a Polgármesteri Hivatal. Ez
az árkategóriájú autó feltétlenül szükséges volt a mindennapi teendőinek az ellátásához, vagy
szerényebbel is be lehetett volna érni?
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Ács Rezső polgármester: Egy szabályszerűen lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében
került beszerzésre egy közepes kategóriájú autó. Az előző autóra rengeteget kellett volna
költeni ahhoz, hogy hosszútávon lehessen vele számolni. Ilyenkor mindig számol az ember,
hogy melyik a hosszútávon kedvezőbb kihatású döntés. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
ezt az eljárást lefolytatta. Kiválasztotta ezt az autót, ezáltal megteremtette azt a lehetőséget,
hogy tényleg valóban a város vezetői hosszú távon biztonságosan tudjanak közlekedni és a
város érdekében elég sokat kell főleg Budapestre utazni.
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Milyen jogosítvány
alapján kötött a polgármester úr fejlesztésről megállapodást a megyei
önkormányzattal?” címmel
Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Rádióban hallotta, hogy polgármester úr megállapodást
kötött a megyei közgyűlés elnökével a város és környéke hosszú távú fejlesztésével
kapcsolatban. Ezt nagy örömmel konstatálták. Mi volt ez a megállapodás? A másik felvetése,
hogy nem bölcs dolog a szakmai kompetenciáját kétségbe vonni.
Ács Rezső polgármester: Nem kötött megállapodást, a megyének és a városnak van egy
területfejlesztési konzultációs fóruma, melynek tagja a megyei közgyűlés elnöke és tagja, és a
megyei jogú város polgármestere. Ez a konzultációs fórum ezt a célt hivatott szolgálni, hogy a
megyei területfejlesztési koncepciót, megyei területfejlesztési terveket összhangba hozza a
megyeszékhely fejlesztési terveivel. Nem írtak alá semmit.

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

K m f.

Ács Rezső

Dr. Göttlinger István

polgármester

jegyzőt helyettesítő aljegyző
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