Szám: IV/B/113-11/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. november 29-én
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Kővári László, dr. Máté István, Pap Máté, Ferencz Zoltán, Murvai
Árpád, Kerekes László, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 12 fő
Távol maradt:

Szabó Balázs,
Gombás Viktória,
Zaják Rita képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető,
dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként visszavonja a 294. számú előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Egy plusz napirendi pontra tesz javaslatot, a 304. számú előterjesztés
pótanyagban kiküldésre került, címe „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
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212/2017. (IX.29.) számú határozatának módosítása a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában.”
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése a napirendhez?
Rácz Zoltán képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek: 1. Hol van a hatszáz
millió forint? 2. Hogy lehet vizsgálóbizottságot felállítani az ellenzéki képviselők
közreműködése nélkül? Írásban pedig küldött két interpellációt a polgármesterhez címezve,
melyeket fenntart.
Ács Rezső polgármester: Nem érkezett hozzájuk interpelláció, ezért kéri, hogy az ülésen
ismertesse a képviselő úr azokat. Kéri a címeket.
Rácz Zoltán képviselő: Az egyik interpellációja a szemétszállítással, a másik a levelekre adott
válasszal kapcsolatos.
A polgármester szavazásra teszi fel a 304. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott, és a következő napirendet állapította meg:
Napirend
1. A német nemzetiségi nevelés - oktatás helyzete Szekszárdon
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
Meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
(289. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dési Ildikó közbeszerzési referens
4. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
6. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
7. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti ingatlanra
kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ
közötti vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
9. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának módosítása
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna
igazgatóságvezető
10. Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
11. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
13. TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
pályázat megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vételére
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
15. Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
16. Javaslat az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
17. Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti
ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések felmondására
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 212/2017. (IX.29.) számú
határozatának módosítása a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában
(304. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens
20. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárd-Paks
hőtávvezetékkel kapcsolatban;
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez vizsgáló bizottság
felállításával kapcsolatban;
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a
szemétszállítással kapcsolatban;
- Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez bizottság
felállításával kapcsolatban.
Zárt ülés:
21. Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat
elbírálására
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
22. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
23. Javaslat a „Szekszárd Edzője 2018.” kitüntető díj adományozására
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
24. Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2018.” kitüntető díj adományozására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
25. Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
26. Önkormányzati ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
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27. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Caminus Kft-vel kapcsolatban
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
28. A 11. sz. háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet
működtetésének átvételére
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogász

1. A német nemzetiségi nevelés - oktatás helyzete Szekszárdon
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Szeretné megköszönni elnök úrnak, hogy szívén viseli a
német nemzetiségi oktatás helyzetét. Kérdése az előterjesztés 6. pontjában található külföldi
kapcsolatokra vonatkozik. Ellentmondás van a szövegben, miszerint a beszámoló szerint nincs
külföldi partneriskolája a nemzetiségi önkormányzatnak, közben pedig felsorolja azokat, tehát
mégis vannak, ugye? A másik kérdése az 1. pontra vonatkozik, a szöveg szerint a
beiratkozáskor eltérő létszámban jelentkeznek a tanulók, mit jelent ez?
dr. Józan-Jilling Mihály elnök: Köszöni a lehetőséget, hogy minden évben beszámolhat a
német nemzetiségi kultúra helyzetéről. Igazából a téma felelőse Farkas Pálné, ő készítette az
előterjesztést is, de nem tudott eljönni az ülésre. A Humán Bizottság elnökasszonyának is
köszöni, hogy érdeklődéssel kíséri munkájukat. A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a
külföldi oktatási partnerkapcsolatok történetében a kilencvenes évek elején, amikor nagy
lendülettel alakultak a német-magyar partnerkapcsolatok, jöttek Németországból
diákcsoportok, de hosszú távon a német diákok nem magyarul akartak megtanulni és nagy
munkát jelentett fenntartani az érdeklődésüket a kapcsolat iránt. Léteznek működő
kapcsolatok, például a Babits Mihály Általános Iskolának egy Hessen tartományi iskolával,
mely cserediákprogramként működik elsősorban. A Szent Rita Katolikus Általános Iskola is
tovább élteti bautzeni kapcsolatait, melyben a nemzetiségi önkormányzat is tud segíteni, mert
ők is jó kapcsolatot ápolnak a tartománnyal. A német vöröskereszt évek óta gyűjt
önkénteseket, többek közt a Wunderland Óvodába. Nem könnyű az önkéntesek számát
növeli, de minden évben megpróbálnak egy-két önkéntest a Dienes Valéria Általános Iskolába
is átirányítani, a nyelvhasználat többszörözésére. A beiskolázásoknál vita alakult ki az év elején
a Tolna Megyei Kormányhivatallal, mely a bíróságon végződött, az ő javukra. A kéttannyelvű
iskola beiskolázási körzete a pécsi ítélőtábla ítélete alapján az egész város területe. Ebben a
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dologban törvénymódosítást is javasolnak, a köznevelési és nemzetiségi jogszabályok ide
vonatkozó passzusaiban. Ez büszkeséggel tölti el őket.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nagy tisztelettel viseltetik a német nemzetiségi kultúra és személy
szerint az elnök úr iránt is.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
322/2018. (XI.29.) határozata
a német nemzetiségi nevelés-oktatás helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
köszönettel tudomásul veszi a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének a szekszárdi német nemzetiségi
nevelés és oktatás helyzetéről készített összefoglalóját.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
Meghívott: Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, van-e kiegészíteni valója a gondnokságvezetőnek?
Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető: A védőnői körzetek átalakítása vált szükségessé, a
tanulólétszámot figyelembe véve. 720 fő alá nem kerülhet egyik körzet létszáma sem. 2019.
január 1-től négy védőnő munkaideje került volna veszélybe a változtatás nélkül, illetve az
Egészségbiztosítási Alap finanszírozása csökkent volna. Ezért szükséges a körzetek módosítása.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy véleményezési
jogkörében eljárva a szakmai felügyeletet ellátó járási hivatal azt kérte, hogy mutassa be az
önkormányzat a rendeletmódosítást megalapozó létszámváltozásokat. A kiosztott anyagban
láthatják a képviselők a pontos létszámadatokat a változással érintett körzetekben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2018. (XII.1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
323/2018. (XI.29.) határozata
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2018. (XII.1.)
önkormányzati rendeletnek megfelelően kezdeményezze a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél a finanszírozási
szerződések módosítását.
Határidő: 2018. december 5.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

2.
úgy határoz, hogy a körzetmódosítás miatt felmerült
költségeket az Egészségügyi Gondnokság viseli.
Felelős:
Lovrity
intézményvezető

Attiláné

Egészségügyi

Gondnokság

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
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(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dési Ildikó közbeszerzési referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének 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 – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
324/2018. (XI.29.) határozata
a Közbeszerzési Szabályzatról szóló 1/2018. (V. 24.) szabályzat
módosításáról szóló 2/2018. (XI. 29.) szabályzat elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatról szóló 1/2018. (V. 24.) szabályzat
módosításáról szóló 2/2018. (XI. 29.) szabályzatot. A szabályzat a
határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester

4. Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László bizottsági elnök: A temetők árnyékolása mindig benne van a közbeszerzési
tervben, de eddig nem valósult meg. Mikorra várható?
Märcz László igazgatóságvezető: A JETA-programnak köszönhetően jövő év nyaráig meg kell
valósítani a ravatalozók árnyékolását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
325/2018. (XI.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását – a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

5. Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Több önkormányzattal egyeztetnek az adózás területén,
összehasonlítva az adózási formákat stb.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Aki nem volt ott a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén, nem értheti
a települések közötti összehasonlítás lényegét. A jogszabály adta lehetőségekkel az adózás
területén nem mernek élni, mert nem lehet tudni, milyen anyagi következményekkel járnak.
Jó lenne visszatérni fél év múlva arra, hogy milyen jogszabály által nyújtott lehetőségeket
kaphatnak az arra jogosultak.
További kérdés nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Az adórendeletet legközelebb jövő ilyenkor fogja a közgyűlés
felülvizsgálni, de kedvezményt lehet adni év közben is. Felteszi szavazásra a tájékoztató
elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
326/2018. (XI.29.) határozata
az adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
tudomásul veszi az adórendeletek felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatót;
2.

úgy határoz, hogy az adórendeletet nem módosítja.

Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester

6. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
327/2018. (XI.29.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelőségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
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1.
mint alapító a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 12.2.
pontját és 15. pontját 2018. november 29. napjával hatályon
kívül helyezi akként, hogy annak helyébe a következő
rendelkezés lép 2018. november 29. napjától kezdődően:
„12.2. A társaság ügyvezetője:
Zsikó Zoltán (sz.: Szekszárd, 1991. 08. 10., an.: Danka
Mária,
lakcím: 7140 Bátaszék, Szent István tér 10.)”
„15. A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A
felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2020. év május 31.
napjáig szól.
A felügyelő bizottság tagjai:
Csillagné Szánthó Polixénia (sz.:
Berettyóújfalu,
1949.07.17., an.: Szilágyi Jolán, lakcím: 7100 Szekszárd, Vendel I.
u. 4.)
Gyurkovics János
(sz. Udvari, 1956.09.15.,
Szeder Mária, lakcím: 7100 Szekszárd, Présház u. 21.)”

an.:

Murvai Árpád (sz.: Mátészalka, 1954.01.14., an.: Heim
Anna, lakcím: 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. II. em)”
2.
felhívja a polgármestert a módosító okirat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
3. felhívja az ügyvezetőt, hogy a változások bírósági
nyilvántartásban való bejegyzése iránt szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester
Zsikó Zoltán ügyvezető

7. Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti
ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
328/2018. (XI.29.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u.1.
szám alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a Szekszárdi Járási Hivatal által használt Szekszárd,
Bezerédj u. 1. szám alatti helyiségek üzemeltetéséről szóló
megállapodás módosítás tervezetét megtárgyalta, és az
üzemeltetési megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.)
felhatalmazza
módosítás aláírására.

a

polgármestert

a

megállapodás

Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.)
felkéri a jegyzőt a megállapodás megkötéséhez szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 5.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ
közötti vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Az egész rendszerrel nem értenek egyet, ezért szavaznak nemmel
ellene.
Ács Rezső polgármester: Az elmúlt hetekben át tudták adni a Baka István, illetve a Dienes
Valéria Általános Iskolákban a felújított vizesblokkokat egy hármas összefogással, a tankerületi
központ, az önkormányzat és a szülői közösség segítségével. Összesen ezeregyszáz gyereknek
és kétszáz tanárnak tették jobbá a mindennapjait. Az épületek tulajdonosaiként figyelnek arra,
hogy a vagyonkezelési szerződésben rögzítésre kerüljön a vagyonnövekmény beszámítása. A
Garay és a Babits általános iskolában is történik a vizesblokk felújítás, a Baka és a Dienes
iskolánál TOP-os forrásból próbálják megoldani a további felújítást. Ezeket a felújításokat
megtoldják azzal, hogy a munkacsarnokot megépítik a Babits Mihály Általános Iskolában, a
társasági adó által biztosított forrás optimális felhasználásával. Véleménye szerint ez egy
példaértékű dolog volt, a jövőben is nyitottak lesznek a szülői kezdeményezésre.
Rácz Zoltán képviselő: Ők is hálásak ezért.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
329/2018. (XI.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés
módosításához való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Tankerületi Központ között 2016. december 16-án
kelt vagyonkezelési szerződés módosításához.
Felhívja a polgármestert a szerződésmódosítást tartalmazó
okirat aláírására.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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9. A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának módosítása
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna
igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A tegnapi ülésen tárgyalták az előterjesztést és elfogadásra
javasolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
330/2018. (XI.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodás-módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja;
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására;
Határidő: 2018. december 7.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét a társult
önkormányzatok képviselőinek aláírásával ellátott, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására.
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Határidő: 2018. december 19.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
10. Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
331/2018. (XI.29.) határozata
a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja;
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a jegyzőt a módosító okiratnak, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt okiratnak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a módosítás
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

11. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének revíziója
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
332/2018. (XI. 29.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi gyűjteményének
revíziójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális
javak revíziójáról és selejtezéséről szóló 51/2015. (XI.13.) EMMI
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján
1.
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum néprajzi
gyűjteményének revíziójáról 2018. november 15-én készült
jegyzőkönyvet jóváhagyja, arra észrevételt nem tesz;
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot további
intézkedés céljából küldje meg az intézmény vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

2018. december 10.
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
333/2018. (XI. 29.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi
Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város módosított
Integrált Területi Programját.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a módosított Integrált Területi
Program benyújtására.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert a módosított Integrált Területi
Program megvalósítását érintő tárgyalások lefolytatására, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

13. TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című
pályázat megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
18
kgy20181129jkv

Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
334/2018. (XI. 29.) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú Sió
turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósításához
szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító
számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítása
érdekében az Önkormányzat és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság között létrejövő megállapodást és a bérleti
szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és
formában;
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a megállapodás és a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 5.
Ács Rezső polgármester

14. Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vételére
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: Arról szól az előterjesztés, hogy az Ipari Park északi oldalán van
egy osztatlan közös, több tulajdonossal rendelkező terület, melyet szeretnének megvenni. A
tulajdonosokkal sikerült megegyezni, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja ezen az
áron történő megvételt.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: A háromszáz forint per négyzetméter ár kellemes ár. Amikor a város
elad, vegye ezt figyelembe. Minden határozati javaslat előkészítésénél javasolja becsatolni a
vagyonkezelő véleményét is, hogy mit akar kezdeni a területtel.
Ács Rezső polgármester: Ha a tulajdonos hoz egy döntést, azt a saját cégének végre kell
hajtania. Pontosításként elmondja, hogy az Ipari Park Kft. a cég, amely az Ipari Park vagyonát
kezeli, az önkormányzatnak kell döntenie arról, hogy kívánja-e bővíteni a területet vagy sem.
Rácz Zoltán képviselő: Véleménye szerint akkor lesz egy döntés megalapozott, ha
döntéselőkészítő anyagot tesznek az anyag mögé.
Ács Rezső polgármester: A hivatali szakemberek a döntéselőkészítésben egyeztetnek és mire
a közgyűlés tárgyalja az anyagot, megfelelő szinten előkészítésre kerül az előterjesztés. Bízik
benne, hogy a bizottsági döntéselőkészítések megfelelő módon működnek. Bizottsági elnök
úr nevében is mondja, hogy elfogadja képviselő úr véleményét és a szakemberek megfelelő
döntéselőkészítést végeznek el.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
335/2018. (XI. 29.) határozata
a Szekszárd 6006/9 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba
vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata megvásárolja a Szekszárd 6006/9 hrsz-ú, 6747
m2 kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 1.942.200
Ft vételár ellenében, amelyet a 2019. évi költségvetése terhére
biztosít az önkormányzat;
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet
tervezésénél a fenti ingatlan vételárát vegye figyelembe;
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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3.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: A 2019-es évben hasonló folyószámlahitel nagyságrendben
gondolkodnak, mint idén. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Emlékeztetőül mondja, hogy a kormányzat átvállalta a településektől
az adósságállományt, onnan kezdve az önkormányzatok csak folyószámlahitelt köthetnek
kormányzati engedély nélkül, mely éven belül visszafizetésre kerül. A helyi adóbevételek
évente négy alkalommal folynak be, az önkormányzatnak viszont folyamatosan ki kell
egyenlíteni a számláit, melyhez segítséget nyújt a hitel.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Miért nem adja el az önkormányzat kétszázmillió forintért a pécsi
ingatlanát? Csökkenteni lehetne a hitelállományt.
Ács Rezső polgármester: Sokszor megbeszélték, hogy a pécsi telek nem a város tulajdona. A
másik pedig az, hogy azért nem szerencsés eladni vagyontárgyat, hogy éven belüli
folyószámlahitelt csökkentsenek vele. Egyébiránt a pécsi önkormányzattal komoly tárgyalást
folytatnak, mert a Modern Városok Program keretében az ingatlant is érintően komoly
sportberuházás történik majd Pécsett.
Rácz Zoltán képviselő: Ellentmondást érez, mert a vagyonkezelőtől harminc millió forintot
felvett a város működésre és azt nem fizette vissza.
Ács Rezső polgármester: Nem érti, hogy mire gondol a képviselő, a város gazdasági
társaságának a tulajdonában lévő ingatlant meg kellene vegyék? A saját cég vagyonát nem
lehet csak úgy elvenni. Ennek a folyószámlahitel szerződés megkötéséhez semmi köze.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A kettőszázmillió forintot a város adta az ingatlan megvásárlására nyolc
éve. Nem áll meg, amit a polgármester úr mondott.
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Ács Rezső polgármester: Nem kíván ezzel foglalkozni. Kérjen le egy tulajdoni lapot a képviselő
úr a telekről. Tulajdonosként a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. van feltüntetve. Nem nézett
utána a képviselő úr pontosan a dolgoknak.
Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: A város kölcsönadott kettőszázmillió forintot
a megvételre.
Ács Rezső polgármester: Nem a város adott biztosítékot a megvételre.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
336/2018. (XI. 29.) határozata
a 2019. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az
előterjesztés alapján az OTP BANK NYRT számlavezető
pénzintézetnél 2019. január 02– 2019. szeptember 20. között
800 millió Ft összegű, 2019. szeptember 21.- 2019. december 20.
között 280 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret megnyitását
hagyja jóvá;
2.
kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére. A hitel
fedezetének a fizetési számla javára a 2019. évi központi
támogatásokból befolyó bevételt, valamint a helyi és gépjármű
adó alszámláiról befolyó bevételekből a fizetési számla javára
történő átvezetéseket jelöli meg;
3.
felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

Ferencz Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
16. Javaslat az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet feladat-ellátási
szerződésének aktualizálására
(277. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
337/2018. (XI. 29.) határozata
az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet feladatellátási szerződésének aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati
körzetet működtető Dr. Lőrincz Gyöngyi Fogszakorvosi Bt-vel
(képviseli: Dr. Lőrincz Gyöngyi fogorvos) fogászati szolgálat
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 15.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti
ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések felmondására
(292. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja, hogy 2019. január 31-ével kerüljön felmondásra a három
szerződés, melynek megfelelően a határozati javaslatban szereplő végrehajtási határidőket is
2019. január 31-re javasolja módosítani. Az elmúlt napokban egyeztetett az
önkormányzatokkal, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy folynak a tárgyalások a központi
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orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozóan, de az idei évben valószínűleg nem tudnak határozni a
kérdésben, ezért kérik a határidő-meghosszabbítást.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja jegyző asszony javaslatával együtt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatot jegyző asszony módosító javaslatával teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
338/2018. (XI. 29.) határozata
Őcsény, Decs, Sárpilis települések önkormányzatával
háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött feladat-ellátási
szerződések felmondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felmondja Őcsény, Decs és Sárpilis települések
önkormányzatával 2015. február 16. napján kötött feladatellátási szerződést 2019. január 31. napjával.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy Őcsény, Decs és
Sárpilis települések önkormányzataival történő szerződés
felmondásra tekintettel készítsen pénzügyi elszámolást, és azt
küldje meg az érintett önkormányzatok részére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy
kezdeményezze az Egészségügyi Gondnokság működési
engedélyének módosítását.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezetője
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18. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
339/2018. (XI. 29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 105/2018. (IV.26.), 209/2018. (VI.21.), a 239/2018.
(IX.27.), a 244-252/2018. (IX.27.), a 254/2018. (IX.27.), a
256/2018. (IX.27.), a 262/2018. (IX.27.), a 280/2018. (IX.27.), a
285-286/2018. (IX.27.), a 287/2018. (IX.27.), a 288/2018. (X.23.),
a 289/2018. (X.25.), a 291-305/2018. (X.25.), a 307-309/2018.
(X.25.), a 312-317/2018. (X.25.), a 319-320/2018. (X.25.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
340/2018. (XI. 29.) határozata
a 320/2018. (X.25.) számú határozatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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a 320/2018. (X.25.) számú - a Szekszárdi Ipari Park Kft
törzstőkéjének leszállítása tárgyában hozott határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1.

a 3. számú határozati pontját visszavonja;

Határidő: 2019.11.29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

a 4. pont határidejét 2019. január 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2019.11.29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
341/2018. (XI. 29.) határozata
a 280/2018. (IX.27.) határozat 2. pontja határidejének
hosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről szóló
beszámoló elfogadásáról szóló,
280/2018. (IX.27.) határozat 2. pontjának határidejét 2019.
március 31-ére hosszabbítja.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
342/2018. (XI. 29.) határozata
a 262/2018. (IX.27.) határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.)
a 2018. szeptember 27-i ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
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2.)
a 262/2018. (IX.27.) határozatot módosítja akként, hogy
annak 2. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:
A káresemény megnevezése: utak helyreállítása,
helye: 7100 Szekszárd, Tóth völgy 0630 hrsz; Gyűszűvölgy 9855
hrsz; Bor utca 7015 hrsz; Bródy S. utca 11674 hrsz. (pontos cím
és helyrajzi szám(ok)).
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2018. év
1.922.526,-Ft
---Ft
---Ft
4.485.894,-Ft
6.408.420,-Ft

%
30%

70%

3.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
nyilatkozik, hogy
a)
a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 6.408.420,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat
részben tudja biztosítani.
b)
a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi;
c)
a
károsodott
ingatlanok
az
önkormányzat
útfenntartással kapcsolatos kötelező feladatának ellátását
szolgálják:
Tóth völgy 0630 hrsz.
épület (név, hrsz)
beton út
helyreállítása kötelező feladat
Gyűszűvölgy 9855 hrsz
épület (név, hrsz) út helyreállítása
kötelező feladat
Bor utca 7015 hrsz.
épület (név, hrsz) út helyreállítása
kötelező feladat
Bródy S. utca 11674 hrsz.
épület (név, hrsz) út helyreállítása
kötelező feladat
d)
a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.1
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
e)

az

-----

az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt.
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f)
vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő
helyreállítását;
g)
az önkormányzat más - a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
4.)
a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.). számú önkormányzati rendeletében biztosítja.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel az V. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
343/2018. (XI. 29.) határozata
rendkívüli önkormányzati támogatás igény benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1.
jóváhagyja az önkormányzatnak a hajléktalan ellátásban
2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok
ellátásához szükséges források biztosításáról és a további
feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X.12.)
Korm.határozat alapján a Humánszolgáltató Központ keretében
működő Hajléktalan Szálló meghosszabbított nyitvatartása
miatti többlettámogatás iránti pályázat benyújtását.
2.
felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés
aláírására.
Határidő: 2018. november 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a VI. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
344/2018. (XI. 29.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 6. számú függelékének
kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 6. számú
függelékében az önkormányzat alaptevékenységeit az alábbi
kormányzati funkció besorolással egészíti ki:
042120 Mezőgazdasági támogatások
A határozat mellékletét képező, 6. számú kiegészített függelék
2018. december 27-én lép hatályba.
Határidő: 2018. 11.29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a VII. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
345/2018. (XI.29.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont, a
Dienes Zoltán Pedagógus-továbbképző és Gyermekkultúra
Módszertani Kutatóközpont, továbbá a PTE KPVK
Vidékfejlesztési Kutatóközpont alapító okiratainak
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
tudomásul veszi
szereplő,

az előterjesztés 1.2.3.4. mellékleteiben

a
Pécsi
Tudományegyetem
Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont alapító
okiratát;
a
Dienes
Zoltán
Pedagógus-továbbképző
és
Gyermekkultúra Módszertani Kutatóközpont alapító okiratát;
a PTE KPVK Vidékfejlesztési Kutatóközpont alapító
okiratát;
a háromoldalú együttműködési megállapodás tervezetét.
Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a VIII. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
346/2018. (XI.29.) határozata
az ügyeleti központra kötött ingatlan használati szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötött, az
ügyeleti központra vonatkozó ingatlan használati szerződés 1.
számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti
tartalommal;
2.
felhatalmazza
a
polgármestert
szerződésmódosítás aláírására.

az

elfogadott

Határidő: 2018. november 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a IX. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
347/2018. (XI.29.) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti
központ kialakítása” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
azonosítószámú,
„Ügyeleti központ kialakítása” című pályázatának építési
tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 41.287.292 Ft-ot a
2020. évi költségvetésében biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe.
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Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
dr. Molnár Kata jegyző

19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 212/2017. (IX.29.) számú
határozatának módosítása a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Szilveszter vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
348/2018. (XI.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
212/2017. (IX.29.) számú határozatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról szóló 212/2017. (IX.29.) számú határozatát
módosítja , miszerint a 2018. évben szennyvíz-rendszer
tekintetében nem tartalmaz beruházást, az így felszabaduló
2 367 ezer forint összeget Üzemeltető az Önkormányzat által
kizárólag erre a célra létrehozott elkülönített számlára utalja;
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja Üzemeltetőt, hogy az 1.) pont szerinti összeg
felhasználására a 2019. évi gördülő fejlesztési terv beruházási
tervrészének módosításaként tegyen javaslatot.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató
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20. Kérdések, interpellációk
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Rácz Zoltán képviselőnek, aki két kérdést és két
interpellációt szeretne hozzá intézni.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárd-Paks
hőtávvezetékkel kapcsolatban.

Rácz Zoltán képviselő: Az éves költségvetésben a Szekszárd-Paks hőtávvezeték építésére
előirányzott hatszáz millió forint elköltése miképpen alakult? Ez az összeg túl van azon az
értékhatáron, amit a közbeszerzési törvény szerint meg kellett volna hirdetni és legalább
három ajánlattevő közül kiválasztani a nyertest. Nem látott ilyen közbeszerzést, reméli, hogy
nem „fű alatt” lett elköltve az összeg.
Ács Rezső polgármester: Az éves költségvetésben nem szerepeltettek hatszáz millió forintot.
Egy tájékoztatóban láthatta az összeget, miszerint ha a távhővezeték tervezését el tudják
indítani a kormányzat segítségével, ahhoz előlegre van szükségük, hiszen maga a tervezési
folyamat többszáz millió forintot vehet igénybe, indikatív ajánlatok alapján beszélnek hatszáz
millió forintról. Tehát nincs hatszáz millió forint elköltve, kéri a képviselőt, hogy mielőtt egy
témában kérdez, olvassa el, miről van szó pontosan. A város nem egészen hétmilliárdos
főösszeggel indult 2018-ban. Egy hatszázmilliós tétel mindenkinek megütné az ingerküszöbét.
Nem is tudná a város megfinanszírozni ezt az összeget. A közgyűlés elé kerül minden része a
folyamatnak.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez vizsgáló bizottság
felállításával kapcsolatban.

Rácz Zoltán képviselő: Többször előfordult, hogy a városban egy kis tervezői csoport nyeri a
tervezői munkákat, annak ellenére, hogy számtalan hibával dolgozik. Nincs olyan grémium,
mely kiválasztaná a legjobbat. A Kadarka utcai mini bölcsődénél is szarvashiba történt, amely
tervmódosítást és többletköltséget jelentett. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag,
határozatában felvetette a tervezői felelősség kérdését, de az a közgyűlési határozatba nem
került bele. Miután a következő bizottsági ülésen megreklamálta ezt, levelet kapott jegyző
asszonytól, hogy már felállítottak egy vizsgáló bizottságszerű valamit. Kérdezi polgármester
úrtól és jegyző asszonytól, hogy a demokrácia szabályai szerint nem úgy kellett volna
létrehozni a bizottságot, hogy abban ellenzéki tag is részt vegyen?
Ács Rezső polgármester: Ebben a bizottságban egyetlen képviselő sincs benne, kikéri magának
a feltételezést. A bizottsági döntés alapján a Polgármesteri Hivatal állított össze egy
szakemberekből álló bizottságot, amely megvizsgálja a felelősséget és a bizottság elé tárja a
végeredményt.
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottsági ülésen elfogadott határozat utolsó pontja szól úgy, hogy
a bizottság felhívja a polgármesteri hivatalt, intézkedjék a tervezői felelősség kivizsgálása iránt.
Ennek a felhívásnak tett eleget azzal, hogy megbízta a jogi osztály vezetőjét a bizottság
koordinálásával, jogi szakértelem nyújtásával. Rajta kívül Kaló Gábor műszaki ügyintéző, illetve
Dévai-Horváth Krisztina projektmenedzser vizsgálják a tervezői felelősséget.
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Ács Rezső polgármester: Egyetért egyébként azzal, hogy vizsgálják meg a tervezői felelősség
kérdését, mely a jövőre vonatkozóan is hasznos lehet.


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a szemétszállítással
kapcsolatban.

Rácz Zoltán képviselő: Nemrég minden Hosszúvölgy és Kerékhegy utcai lakos levelet kapott
az Alisca Terra Nonprofit Kft-től, hogy az utca gyűjtőautóval való megközelíthetetlensége miatt
a kommunális hulladék elszállítására zsákos megoldást tudnak biztosítani. Ehhez csatoltak
zsákos igénylőlapot is. Felhívta az ügyfélszolgálatot, amin keresztül azt a tájékoztatást kapta,
hogy az utca feléről elszállítják a szemetet, a másikról nem. Kiderült, hogy az ügyfélszolgálatos
nem tudta, pontosan melyik utcáról beszél. A főnök néhány perc múlva visszahívta,
készségesen elmondta ugyanazt, mire visszakérdezett, hogy ismeri-e a helyszínt, kiderült,
hogy nem, mert ő pénzügyekkel foglalkozik. Néhány perc múlva egy úr hívta vissza, aki
elmondta, hogy akartak egy szemétszigetet kialakítani a Hosszúvölgy, Kerékhegy utca alján, de
a lakók tiltakoztak ellene, ezért ezt a megoldást találták. Név szerint kérdezte, hogy kinek a
háza elől viszik el a szemetet. Kiderült, hogy ő sem ismeri a helyszínt, de csak a Rövidvölgyre,
illetve a Hosszúvölgyre vonatkozhat ez a megoldás, a többi polgár nyugodtan alhat. Kérte,
hogy sürgősen küldjenek ki egy sztornózó levelet, ne hergeljék tovább az embereket. Nem
csinált politikai kampányt a facebook-on a tévedésről. Az háborítja fel, hogy a mai napig nem
kaptak sztornózó levelet és szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a felügyelő bizottságban
vannak képviselő tagok. Miért nem lehet rendbe tenni a szemétszállítást Szekszárdon?
Polgármester úr tett egy kijelentést, miszerint amíg ő a polgármester, addig el fogják szállítani
a szemetet Szekszárdon.
Ács Rezső polgármester: Märcz László igazgatóságvezető urat kéri, hogy mondjon néhány
információt erről. Csak a tények kedvéért elmondja, hogy fent van az ügy képviselő úr
közösségi oldalán.
Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa a közösségi oldalán lévő szöveget: Kedves Felsővárosiak!
Többen panaszolták, hogy levelet kaptak az Alisca Terrától, amiből arra következtetnek, hogy…
Ács Rezső polgármester: Figyelmezteti a képviselőt, hogy viselkedjen kulturáltan. Öt éve ül
képviselő úr a közgyűlésben, tehát pontosan tudnia kell, hogy mi az interpelláció menete, az
interpelláló eldöntheti, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ vagy nem. Nyilván az
Alisca Terra NKft. szempontjából nem volt szerencsés, hogy ilyen levél kiment a lakosság felé,
de ez az ő felelősségük is, illetve az önkormányzatnak, mint többségi tulajdonosnak is van
felelőssége a kérdésben. Nem mondja, hogy nem akadozik a hulladékszállítás, ahol gondok
vannak, az a zöldhulladék és a szelektív hulladék szállítása. Azt valóban mondta, hogy amíg ő
a polgármester, addig a szemét- azaz a kommunális hulladék elszállításra került. Tessék
megmondani, volt-e olyan, hogy a kommunális hulladékot nem szállították el. A Kft-nek el van
öregedve a gépparkja és nehéz ma jó állapotú hulladékszállító autókat venni, illetve bérelni.
Erre próbálnak megoldást találni. Megkérdezi képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszát?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ, mert nem volt korrekt. Még egyszer felolvassa
a közösségi oldalára feltett bejegyzést: „ Kedves Felsővárosiak! Többen panaszolták, hogy
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levelet kaptak az Alisca Terrától, amiből arra következtettek, hogy megszűnik az Előhegy és
Kerékhegy utcában a kukás szemétszállítás, helyette zsákos elszállítás lehet. Bár én nem
kaptam levelet, utánajártam, miről is van szó. Mindenkit megnyugtatok, hogy sem a
Hosszúvölgy, sem a Kerékhegy utcában nem változik semmi, adminisztrációs hiba történt, egykét napon belül helyesbítik a levelet. Tájékoztatásuk szerint csak arról van szó, hogy a
Rövidvölgyben és a Hosszúvölgyben nem tud a kukásautó felmenni, megfordulni, ezért arra
kerestek megoldást. Pár nap múlva, ha nem történik semmi, vagy érdeksérelem ér valakit,
kérem, jelezze vissza nekem.” Hogy ezt politikai kampánynak értékeli polgármester úr, az ettől
nagyon messze van.
A polgármester felteszi szavazásra az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Rácz képviselő úrnak a következő interpelláció
ismertetésére.
Rácz Zoltán képviselő: Visszavonja interpellációját, részben választ kapott rá jegyző
asszonytól.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 30
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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