Szám: IV/B/20-15/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 29én (csütörtök) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Kővári László, Gyurkovics János, Pap
Máté, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Gombás Viktória és Rácz Zoltán képviselő.

Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Frey Tímea osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Kerekes László ügyvezető igazgató,

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: A „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2016. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása” című, 293. számú közgyűlési előterjesztést és a
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„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról” szóló, 295. számú előterjesztést javasolja felvenni a napirendi pontok közé és
a napirend első és nyolcadik napirendi pontjaként kéri megtárgyalni azokat. Visszavonja a 289.
számú közgyűlési előterjesztését.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 60. évfordulója lesz az 56’-os
forradalomnak és a város által az évforduló apropójából adományozásra kerülő
kitüntetésekről szóló rendelettervezetet mai napon délelőtt tíz órakor szeretnék kihirdetni.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz
bejelenteni valójuk?
Szabó Balázs képviselő: Első interpellációja Kővári László bizottsági elnökhöz szól „Hazudik-e
Hadházy?” címmel. Második interpellációját Ács Rezső polgármesterhez intézi „Meddig
asszisztál a város a lopásokhoz?” címmel.
dr. Mezei László képviselő: Bejelenti, hogy öt kérdést szeretne feltenni, az elsőt a
Miniszterelnökkel kötött szerződés témájában. A második kérdését alpolgármester
asszonyhoz intézi: Szekszárdot érinti-e az 1422/2016-os Kormányrendelet? Következő kérdése
a város Rendezési Tervének frissítésével kapcsolatos. Kérdést szeretne feltenni az uszoda
műszaki szakértői véleményével kapcsolatban, valamint a Polgármesteri Hivatal felújításával
kapcsolatban is szeretne kérdezni a polgármestertől: Mi volt a felújítás célja? Részben
korhűen, részben modernen szeretnék az épületet felújíttatni?
Kerekes László képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek a kerékhegyi
útépítéssel és az ivóvíz minőségével kapcsolatosan.
A polgármester szavazásra teszi fel a 293. számú közgyűlési előterjesztés napirendre
vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 12 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 295. számú közgyűlési előterjesztés napirendre
vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 12 igen
szavazattal, 1 tartózkodás ellenében, nem szavazat nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a napirendi pontok sorrendjén a következő változtatást: A
nyilvános ülés első napirendi pontjaként a 293. számú közgyűlési, nyolcadiknak a 295. számú
közgyűlési előterjesztést javasolja tárgyalni. Időközben felmerült elfoglaltsága miatt
háromnegyed tizenegykor átadja az alpolgármesternek az ülés vezetését. Mivel sok kérdés,
interpelláció érkezett hozzá, szeretne személyesen válaszolni azokra, ezért második napirendi
pontként javasolja tárgyalni a „Kérdések, interpellációk” napirendi pontot.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
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mellett, nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(293. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2.



Kérdések, interpellációk
Szabó Balázs interpellációja Kővári László képviselőhöz „Hazudik-e Hadházy?” címmel.
Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Meddig asszisztál a
város a lopásokhoz?” címmel.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Miniszterelnökkel
kötött szerződés témájában.
dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: „Szekszárdot érintie az 1422/2016-os Kormányrendelet?” címmel
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a város Rendezési
Tervének frissítésével kapcsolatban.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszoda műszaki
szakértői véleményével kapcsolatban.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal
felújításával kapcsolatban
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: a Kerékhegy utca
útépítésével kapcsolatban.
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az ivóvíz minőségével
kapcsolatosan.
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez közös beruházás
intézményével kapcsolatban.










3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.
28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(284. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet-I.
forduló)
(279. számú előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról, továbbá javaslat a településszerkezeti terv
módosítására
(288. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(287. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3)
önkormányzati rendelet módosításáról
(295. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

9.

Javaslat a pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(292. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj utca 1. és a Szekszárd,
Bezerédj utca 10. szám alatti ingatlanokra kötött üzemeltetési megállapodás
módosítások jóváhagyására
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

Településrendezési Terv 2016/4. évi
államigazgatási vélemények ismertetése
(282. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. / gyermekorvosi körzetre
(272. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

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

részleges

módosításával

kapcsolatos
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14.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásra
(257. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására
(277. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Megbízási szerződés 1. számú módosítása a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek
szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében
tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti
mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(283. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Javaslat a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl Miklós u.1. szám alatti ingatlanon
Ügyeleti központ kialakítására
(291. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Kérelem az Ipari Parkban lévő ingatlan megvételére
(269. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Közgyűlési felhatalmazás távhőszolgáltatás nyújtására szolgáló hitelkeret biztosítására
(278. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

20.

Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási díjának
megállapítására
(259. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(270. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

22.

A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

5
0929jkv

23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(274. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(275. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.

Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből
(261. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

26.

Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(273. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról
(2016. II. negyedév)
(281. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.

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

29.

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről
(286. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Zárt ülés:
30.

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

31.

Javaslat a „Szekszárd Városért a művészet erejével” kitüntető cím adományozására
(249. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

32.

Javaslat „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím adományozására
(268. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6
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33.

Javaslat Munkácsy Mihály-díjra történő felterjesztésre
(267. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(293. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Ács Rezső polgármester: Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Humán Bizottság a szeptember 26-i
ülésén olyan határozatot fogadott el, melyben javaslatot tesz a rendelet módosítására. A
hivatal kiküldte a javaslatot és a rendelet-tervezetet úgy kívánják módosítani, hogy a
„Szabadságért Szekszárd” kitüntető címet évente egy fő helyett két fő részére
adományozhassák. Tekintettel arra, hogy a kitüntetésre vonatkozó javaslatot a mai zárt ülésen
tárgyalja a közgyűlés, javaslatot tesz a rendelet délelőtt tíz órakor történő hatályba
léptetésére.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének 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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Kérdések, interpellációk


Szabó Balázs interpellációja Kővári László bizottsági elnökhöz „Hazudik-e Hadházy?”
címmel.

7
0929jkv

Szabó Balázs képviselő: A Jobbik Magyarországért Mozgalom lebuktatta dr. Hadházy Árpádot
és Twickel Györgyöt a földvásárlások kapcsán. Dr. Hadházy Árpád azt nyilatkozta, hogy ha
etikai vizsgálat kezdődik ellene, lemond a tisztségéről. Megkérdezi a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy lemondott-e dr. Hadházy Árpád? Tudomására jutott, hogy az Országos
Agrárkamara egy etikai vizsgálatot rendelt el, melynek a kimenetelét is szeretnék tudni.
Kővári László elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az agrárügyekkel is foglalkozik. Ismert,
hogy a földforgalmi törvény szigorú előírásokat tartalmaz a földvásárlásokkal kapcsolatban,
sorrendiséget ír elő az elővásárlási jogról. Információi szerint ennek a sorrendiségnek a
kijátszása történt meg a megyében több cégnél, ahol dr. Hadházy Árpád felügyelő-bizottsági
tag, komoly befolyása van. Olyan megoldásokat alkalmaztak, hogy ne tudjon más élni az
elővásárlási jogával. Például felvásároltak egy hektár területet egy nagy területből, hogy
elővásárlási jogot szerezzenek, vagy életjáradékos megoldást alkalmaztak. Ezek a módszerek
megakadályozzák azt, hogy a helyben lakó gazda tudjon „labdába rúgni” egy pályázatnál. A
Tolna Megyei Agrárkamara küldöttjeként információi voltak arról, hogy az Elnök Urat
megkérdezte a küldöttgyűlés és az elnökségi tagok, hogy igazak-e ezek az állítások. A Kamara
elnöke ezt cáfolta, ennek ellenére olyan döntés született, hogy az országos szervezet indított
vele szemben egy etikai vizsgálatot. A szabálytalanságok egy része beigazolódott, a pályázati
kiírásokon változtattak is. Az Elnök Úr azt mondta, hogy amennyiben az etikai bizottság őt
elmarasztalja az ügyben, természetesen lemond. A történtek ellenére nem mondott le, sőt
vita alakult ki, mert az alelnököknek azt mondta, hogy mindenképpen lemond, úgy gondolják,
nem mondott igazat nekik.
Szabó Balázs képviselő: Tehát kimondhatják, hogy hazudott dr. Hadházy Árpád az ügyben.
Úgy tudja, hogy száznegyvenhat rendbeli okirathamisítás miatt indult eljárás, melyet a
Szekszárdi Ügyészség nem tartott vádemelésre megalapozottnak, a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnak köszönhetően viszont a Tolna Megyei Főügyészség vádat emelt az
életjáradékokkal kapcsolatos ügyben. Értesülése szerint másik ügyben is nyomoz a NAV dr.
Hadházy Árpáddal szemben.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy amennyiben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot
foglalkoztatják ezek a témák, vegye fel ülésének napirendjére és hívja meg az érintetteket.
Véleménye szerint az a szerencsés, ha adott témában minden érintett jelen van, és meg lehet
hallgatni a mindkét fél álláspontját. Az önkormányzatnak is felelőssége van az agrárgazdasági
témákban.
Szabó Balázs képviselő: Elfogadja a választ.


Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez: „Meddig asszisztál
a város a lopásokhoz?” címmel.

Szabó Balázs képviselő: A Kerekes Teniszcentrummal kapcsolatban szeretné a várost kritikával
illetni. Kikérte az őrnaplót a városvezetéstől, melyben részletezve van, hogy Kerekes László mit
és hogyan visz el a teniszpályákról. Mivel nem jutnak be a területre, ezért nem tudják tisztázni,
mi a város tulajdona. Tudomása van róla, hogy Kerekes László a teniszbírói székeket is elvitte
a MÉH-telepre, melyek biztosan a város tulajdonát képezik. Ez példátlan és nem illik egy
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képviselőhöz. Megkérdezi, hogy milyen lépéseket kíván tenni a város az ügy megszüntetése
érdekében?
Ács Rezső polgármester: Tudja, hogy Képviselő Úrnak az ügy érzelmi kérdés is, mert sokat
foglalkozott vele bizottsági elnökként is. Szeretne írásban válaszolni az SZMSZ-ben
meghatározott időn belül a feltett kérdésre, hogy a szükséges információkat összegyűjthesse.
Amennyiben Kerekes László képviselő szeretne hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz,
megadja rá a lehetőséget.
Kerekes László képviselő: Nem kíván hozzászólni az elhangzottakhoz.



dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Miniszterelnökkel
kötött szerződés témájában.
dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: „Szekszárdot
érinti-e az 1422/2016-os Kormányrendelet?” címmel

dr. Mezei László képviselő: Hol tartanak a Modern Városok Programmal kapcsolatban kötött
együttműködési megállapodásban leírtak? Szeretné tájékoztatni a Közgyűlést, hogy az
1422/2016. Kormányrendelet módosította a Programban foglaltakat, azaz tizenkét várostól
vett el a kormány fejlesztési pénzeket.
Ács Rezső polgármester: Ezek szerint végül mindkét kérdést hozzá címezte a képviselő és
választ is ad rájuk. Olyan megállapodást kötött Szekszárd Város Önkormányzata a Kormánnyal,
ami hosszú évtizedekre pozitívan befolyásolja a város sorsát. A megvalósítás időtartama több
év, de megpróbálják minél hamarabb befejezni a fejlesztéseket. Szekszárdot nem érintik ezek
a módosítások, a Mérey Mihály Infrastruktúra-fejlesztési Programra már leszerződött a város
és a fejlesztési összeget is megkapták. Jövő tavasszal befejeződik a fejlesztés. Nemrég adták
át a Sárköz utcát és a Bartina utcát, hamarosan a Parászta-patak következik. Elkezdődik a Bor
utcának a teljes infrastruktúrával való ellátása is. A sióagárdi körforgalom - melyet 2015-ben
adtak át - megközelíthető lesz a Bor utca felől is. A legnagyobb eleme a programnak a
betonvápás vízelvezetők megépítése, mely szintén a megvalósítás szakaszában van. A
városnak az uszoda építése lesz a következő nagy feladata. Szeretné megköszönni a szekszárdi
vállalkozásoknak a több, mint ötszáz millió forint társasági adó forrást, melyet a város
rendelkezésére bocsátottak. Minden programpont tekintetében megkezdődtek a szakértői
tárgyalások. Megvan az a tanulmány is, amely a távhő nyomvonalat, vezetéket hivatott
alátámasztani és meghatározni. A háttérben rengeteg munka folyik. Például a Tudásközpont
tekintetében négy minisztérium érintett, amelyekkel egyeztetni kell. Szekszárdot a
Kormányrendelet egyáltalán nem érinti.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a város Rendezési
Tervének frissítésével kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén felmerültek belterületbe
csatolással kapcsolatos ügyek. Az állampolgároknak érdemes lenne ismerni a város
Területrendezési Tervét, mely irányt adna, szabályozna. Mit lehet ez ügyben tenni?
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Ács Rezső polgármester: Téma lesz a Közgyűlésen a Rendezési Terv, de minden övezet
besorolásra került, hogy hova tartozik. A folyamat pontosan van szabályozva. Akkor lehetnek
eltérések, ha más belterületi besorolást szeretne valaki, mint a szabályozásnak megfelelő. Ha
például valaki a lakóövezetbe sorolt területen ipari vagy kereskedelmi tevékenységet szeretne
végezni, valóban módosítani kell a rendezési tervet. Az a szabályozás lényege, hogy a
lakóövezetben lehessen pihenni, az ipari övezetben pedig ipari, kereskedelmi tevékenységet
folytatni, erre a város szerkezete megfelelő. Külön napirendi pontban foglalkoznak a
belterületbe vonás szabályozásával, elkészítettek egy rendelettervezetet, melyet társadalmi
vitára bocsátanak, hogy mindenki el tudja mondani ezzel kapcsolatban a véleményét.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az uszoda műszaki
szakértői vizsgálatával kapcsolatosan

dr. Mezei László képviselő: Az uszodával kapcsolatban rendelkezni fog a város egy műszaki
szakértői vizsgálattal és annak eredményével. Megkaphatja azt?
Ács Rezső polgármester: Természetesen rendelkezésre bocsátják a vizsgálati eredményt.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri
Hivatal felújításával kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: A Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatban Kerekes László
ügyvezető igazgató objektív tájékoztatást adott részükre. Azt szeretné megkérdezni
Polgármester Úrtól, hogy mi volt az épület felújításának alapcélja: a jelenlegi munkához
igazítani egy korszerű, a hivatal munkatársai számára elfogadható környezetet? Vagy cél volt,
hogy az épület egy része korhű legyen?
Ács Rezső polgármester: Az épület-felújítás elhúzódásának vannak objektív okai, például
nemrég derültek ki telekmegosztással kapcsolatos problémák, melyekről előtte nem tudtak,
valamint a felújítás megkezdése közben derültek ki problémák a burkolatokkal. Az se mindegy,
mit mennyiért csinálnak meg. Fontos, hogy bizonyos részei korhűen megmaradjanak a régi
hivatalnak, valamint az is, hogy a hivatalban dolgozók és a hivatalban ügyet intéző városlakók
megfelelő körülmények között legyenek. A felújítással kapcsolatban kitűzött célok
megvalósításának anyagi vonzatát próbálták kiszámolni. Találtak egy egyensúlyt, melyben
egyrészt a tetőfelújítás, megfelelő burkolás, másfelől új funkciók kialakítása is cél volt. A
közbeszerzést kiírták, eredményt hirdettek, százhúsz nap áll a rendelkezésére a kivitelezőknek
a munkálatok elvégzésére.


Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: a Kerékhegyi út
útépítésével kapcsolatban

Kerekes László képviselő: Két hónappal ezelőtt Märcz László igazgatóságvezetőnek adott át
egy negyvenöt aláírást tartalmazó kérelmet a Kerékhegyi út fejlesztésével kapcsolatban. A mai
napig nem kapott választ a levelükre, ezért szóban szeretné megkérdezni, meddig fog tartani
az útszakasz felújítása és mikor fejeződnek be a munkálatok?
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Ács Rezső polgármester: Nagyon sok hasonló igény érkezik a városból, melyet igyekeznek a
költségvetési források figyelembe vételével kielégíteni. Megpróbálják úgy elosztani a
forrásokat a járda-út-vízelvezető felújítások kapcsán, hogy mindenki azt érezhesse, teljes
értékű szekszárdi polgár. A képviselő által említett körzetnek is van képviselője, egy hármas
egyeztetést kezdeményez a körzet képviselője, Kerekes képviselő és közte, illetve
Alpolgármester Asszony között, hogy megvitassák a kérdéseket. Elsősorban a belterületeken
élők megközelítése fontos szempont, hozzátette, hogy a város addig tud nyújtózkodni,
ameddig a takarója ér.


Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az ivóvíz minőségével
kapcsolatosan.

Kerekes László képviselő: Sokan jelzik és ő maga is megtapasztalta, hogy fura ízű a szekszárdi
ivóvíz. Ezt mi okozza?
Ács Rezső polgármester: Azt szeretné kérni, hogy írásban adja be a kérdését, melyet továbbít
a Szekszárdi Vízmű Kft-nek.
dr. Mezei László képviselő: Jelzi, hogy még egy kérdést szeretne feltenni polgármester úrhoz.
Ács Rezső polgármester megadja a szót dr. Mezei László képviselőnek.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a közös beruházás
intézményével kapcsolatban.

dr. Mezei László képviselő: Polgármester Úr figyelmébe ajánlhatja-e útépítés témában azt a
gyarkorlatot, amit az ő lakókörnyezetében folytatnak, a közös beruházás intézményét? A
Szüret utca és környékének az útfelújítása úgy valósult meg nyolc éve, hogy minden ott lakó
beszállt az építkezésekbe.
Ács Rezső polgármester: Egyre gyakrabban találkoznak azzal a jelenséggel, hogy valamikori
külterületi ingatlanoknál egy építő közösség megépítette a szükséges infrastuktúrát, a város
pedig biztosította a közszolgáltatásokat. Ezek a rendszerek mostanra felmondták a szolgálatot
és ezek a közösségek most azt kérik, hogy a város költségvetéséből cseréljék le a szennyvízhálózatot, építsék meg az utakat stb. Tehát a belterületbe csatolásnál nagyon fontos, hogy
szigorú városi ellenőrzés mellett és a város közreműködésével valósuljanak meg azok az
infrastrukturális fejlesztések, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy belterületbe csatolt
ingatlant valóban a városhoz tartozónak tekintsenek.
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.
28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(284. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Közös megegyezéssel megszüntették a Caminus Tüzeléstechnikai
Kft-vel a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra kötött feladat-ellátási szerződést 2016.
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szeptember 30. napjával. Ezzel összefüggésben a rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. Kéri
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
32/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….)
önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné kiegészíteni az előterjesztést azzal, hogy a tegnapi napon
kiküldésre került egy módosított előterjesztés. A Kölyökmenza Kft. véleményét ismertették az
utólag kiküldött anyagban, és azt figyelembe véve kerül módosításra a rendelet-tervezet. A
Kft. csak az aktív dolgozók számára ajánlott kedvezményes étkeztetést. Kéri, hogy a Közgyűlés
a kiküldött, kiegészített anyagot fogadja el.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot
fogadta el az előterjesztéssel kapcsolatban:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a Kölyökmenza Kft. által javasolt alábbi módosításokkal:
1)
A munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló önkormányzati rendelettervezet (a
továbbiakban rendelettervezet) 3.§ (2) bekezdésének b) és d) pontja hatályát veszti
2)
A rendelettervezet 3.§ (3)-(4) bekezdése hatályát veszti
3)
A rendelettervezet 4.§-a hatályát veszti.”
Ács Rezső polgármester: A pótlólag kiküldött anyag ezt a módosítást tartalmazza. Kéri a
Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogy megszűnik-e az éthordós elvitel lehetősége a
külsősöknek a rendeletmódosítással? Hány embert érint az éthordós étkeztetés a cégnél?
Ács Rezső polgármester: Korábban az intézményi dolgozók közül sokan úgy vettek részt a
közétkeztetésben, hogy nem voltak rajta a fizetők listáján. Ez azért fontos, mert az adagok
mennyiségével kapcsolatban volt probléma. Nem mindegy, ha tíz adagból tizenegyet kell
csinálni. Az intézményben dolgozók számára meghatároztak egy tartifát, amire elő lehet
fizetni.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet a munkahelyi étkeztetésre terjed ki, a külsős étkeztetés
nem tartozik a rendelet hatálya alá. A döntési jogkör a szolgáltatóé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
33/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet-I.
forduló)
(279. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Érintették már a témát, hogy megszaporodott a kérelmek száma,
melyekben kérik, hogy a külterületi vagy zártkerti ingatlanokat csatolják belterülethez. Erre
vonatkozóan egyértelmű eljárásrend még nem volt érvényben. Nagyon sok feladat hárul ezzel
kapcsolatban a városra. A szabályozás első fordulós anyaga van a képviselők előtt. A Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságban is komoly viták voltak, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott módosító
indítvánnyal kiegészülve elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlésnek:
„A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelettervezet második fordulójának
elkészítése során az alábbi javaslatokat vegye figyelembe:
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1) A rendeletben a beépíthető telekméret alatti ingatlanok esetén kedvezőbb elbírálással
kerüljenek meghatározásra a településrendezési szerződés megkötésének feltételei.
2) A rendelet szabályozza, hogy hogyan kötelezhető az ingatlantulajdonos a belterületbe
csatolásra.
3) A rendelet igazodjon az önkormányzat infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó távlati
elképzelésekhez.
4) A rendeletben az értéknövekedésként meghatározott egyszeri díj meghatározásánál
kerüljön kompenzálásra az építményadó szempontjából kiemelt kereskedelmi övezetbe
tartozó területeken fekvő ingatlan.”
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a
rendelettervezet második fordulójának előkészítésénél vizsgálja meg a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító indítványát, ezt a határozati javaslat 4. pontjában javasolja rögzíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazattal nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazattal nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
233/2016. (IX.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az
útépítési
és
közművesítési
hozzájárulásról
szóló
rendelettervezetéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló
rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta, és a rendelettervezet megalkotásának elveivel egyetért.
2.
A Közgyűlés elrendeli az önkormányzati rendelettervezet közzétételét és társadalmi egyeztetésre bocsátását.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
következő rendes ülésre készítse el a végleges rendelettervezetet.
4.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
rendelet-tervezet második fordulójának elkészítése során a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alábbi javaslatait vizsgálja meg
és lehetőség szerint vegye figyelembe:
14
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A rendeletben a beépíthető telekméret alatti ingatlanok
esetén kedvezőbb elbírálással kerüljenek meghatározásra a
településrendezési szerződés megkötésének feltételei.

A rendelet szabályozza, hogy hogyan kötelezhető az
ingatlantulajdonos a belterületbe csatolásra.

A rendelet igazodjon az önkormányzat infrastrukturális
fejlesztéseihez kapcsolódó távlati elképzelésekhez.

A rendeletben az értéknövekedésként meghatározott
egyszeri díj meghatározásánál kerüljön kompenzálásra az
építményadó szempontjából kiemelt kereskedelmi övezetbe
tartozó területeken fekvő ingatlan.
Határidő: 2016. október 27.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról, továbbá javaslat a településszerkezeti terv
módosítására
(288. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
234/2016. (IX.29.) határozata
a településszerkezeti terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Város 36/2004. (II. 26.) szekszárdi öh. határozatával
elfogadott településszerkezeti tervét e határozat 1.
(településszerkezeti tervlap) mellékletében foglaltak szerint
módosítja: a 0857. hrsz-ú út – 0856. hrsz-ú út – 0855. hrsz-ú
vízmosás – 0853. hrsz-ú út - 0851/2. hrsz-ú út – 12045. hrsz-ú út
– 12042. hrsz-ú út - 0840/26. hrsz-ú út - 0838/14. hrsz-ú út 15
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0838/7. hrsz-ú út - 0834. hrsz-ú út által határolt tömböt védelmi
erdő
területfelhasználását
általános
mezőgazdasági
területfelhasználásba sorolja át.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
35/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(287. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ír testvérvárossal való
együttműködésben uniós pályázatot nyert a város. Javasolja, hogy a kapott összeget átadott
pénzeszköz formájában adják át a Turisztikai Kft-nek. A bizottságok már ezzel a kiküldött
módosítással tárgyalták az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:

16
0929jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
36/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2016 évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3)
önkormányzati rendelet módosításáról
(295. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

dr. Molnár Kata jegyző: A Mozgókép törvény módosítása kapcsán szükséges a közterülethasználatról szóló helyi rendeletet módosítani, szükséges beépíteni a filmforgatási célú
közterület használat során kiszabásra kerülő díjak mértékét a rendeletbe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
34/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
9.

Javaslat a pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítésére
(292. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan szeretné a város elismerni azoknak a
munkáját, akik a gyermekekkel foglalkoznak, nap mint nap. Kétszer harmincötezer forintot
szeretnének közel ötven fő részére biztosítani, akik az óvodákban nem közvetlenül szakmai
munkát végeznek. Mindhárom bizottság véleményének ismertetését kéri.
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.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi 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 13 fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
235/2016. (IX.29.) határozata
a
pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítők
eseti
illetménykiegészítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése úgy határoz, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben
dolgozó, a 4. pont szerinti kifizetési határnapon jogviszonyban
álló, pedagógus munkát közvetlenül segítők eseti
illetménykiegészítését az alábbiak szerint támogatja:
a)
a 2016. július 01. napja előtt az intézménnyel
közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkát segítő
alkalmazottak 2 x 35 000 Ft nettó eseti illetménykiegészítésben;
b)
a 2016. július 01-jén, vagy azt követően jogviszonyt
létesítő, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
pedagógus munkát segítő alkalmazottak 35 000 Ft nettó eseti
illetménykiegészítésben részesülnek
utalvány formájában.
2.
A
Közgyűlés
a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás által fenntartott Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vonatkozásában a Társulási
Tanács által hozott, az intézményben dolgozó, pedagógiai
munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítéséről szóló
döntését támogatja, azzal egyetért.
3.
A kifizetés a 2016. évi költségvetés Általános
Tartalékkerete terhére történik. A Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi tekintetében, a szekszárdi
intézményekben dolgozó, a pedagógiai munkát közvetlenül
segítőkre jutó összegnek a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás részére történő megfizetéséről.
4.
Az eseti illetménykiegészítés kifizetését két ütemben:
2016. október 15-ig, illetve 2016. november 15-ig kell
végrehajtani.
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5.
A Közgyűlés felhívja a polgármestert a határozat
végrehajtására, a jegyzőt a számfejtéssel és kifizetéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
1-2. pont: 2016. október 28.
3-4-5. pont: 2016. október 15.
és 2016. november 15.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
10.

Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj utca 1. és a
Szekszárd, Bezerédj utca 10. szám alatti ingatlanokra kötött üzemeltetési
megállapodás módosítások jóváhagyására
(258. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
236/2016. (IX.29.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u.1. és
a Szekszárd, Bezerédj u.10. szám alatti ingatlanokra kötött
üzemeltetési megállapodás módosításainak jóváhagyásáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Járási Hivatal által használt Szekszárd,
Bezerédj u. 1. és Bezerédj u. 10. szám alatti helyiségek
üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítás tervezeteket
megtárgyalta, és az üzemeltetési megállapodások módosítását
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.)
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás módosítások aláírására.
3.)
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a megállapodások
megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2016. szeptember 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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11.

Településrendezési Terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése
(282. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
237/2016. (IX.29.) határozata
a Településszerkezeti terv 2016/4. évi részleges módosításával
kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a
településrendezési terv 2016/4. számú módosításához az
államigazgatási szervektől érkezett véleményeket megismerte
és azokat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

12.

2016. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Pályázati kiírás a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10. / gyermekorvosi körzetre
(272. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

20
0929jkv

Kerekes László és Kővári László elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
238/2016. (IX.29.) határozata
a 2. számú /Szekszárd, Kandó Kálmán u.10./ gyermekorvosi
körzetre vonatkozó pályázati kiírásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy
a 2. számú gyermekorvosi körzet feladatainak vállalkozási
formában való ellátására az előterjesztés melléklete szerinti
pályázati felhívást jelentesse meg.
2.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, hogy a beérkezett pályázatokat a pályázati határidő
lejártát követő ülésre elbírálásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

13.

2016. október 14.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

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

Kővári László és Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
239/2016. (IX.29.) határozata
az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására
kiírandó pályázati felhívás közzétételéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az általa fenntartott Egészségügyi Gondnokság
intézményvezetői állására vonatkozó pályázati felhívást a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben, a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján,
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a Szekszárdi
Vasárnapban történő közzétételéről.
3.
A Közgyűlés a beérkező pályázatok véleményezésére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján
ideiglenes bizottságot választ. A bizottság tagjai:

dr. Molnár Kata elnök,

dr. Kajos Nikolett tag,

dr. Főfai Klára tag,

a Magyar Szociális és Egészségügyi Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete Tolna Megyei Szervezetének egy
fő delegált képviselője tag,

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna
Megyei Területi Szervezetének egy fő delegált képviselője tag.
Határidő:
1. és 3. pont tekintetében: 2016. szeptember 29.
2. pont tekintetében: 2016. október 15.
Felelős:
1. és 3. pont tekintetében: Ács Rezső polgármester
2. pont tekintetében: dr. Molnár Kata jegyző
14.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójához történő csatlakozásra
(257. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat évek óta részt vesz az Ösztöndíjrendszerben,
melyhez az idén is javasolja a hatmillió forintos önerőt biztosítani költségvetéséből. Kéri a
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
240/2016. (IX.29.) határozata
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2017.
évi
fordulójához
történő
csatlakozásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati fordulójához.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
szóló nyilatkozat aláírására.
3.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.
évi ösztöndíj pályázatára 6 millió Ft önkormányzati önrészt
biztosít a 2017. évi költségvetési rendeletében.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: Ács Rezső polgármester

15.

Javaslat lakáshasználati kérelem támogatására
(277. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Humán Bizottság véleményének ismertetését kéri.
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 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
241/2016. (IX.29.) határozata
lakáshasználati kérelem támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére 2016.
szeptember 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig a Szekszárd,
Hunyadi u. 3/a. fsz. 1. szám alatti 2 szobás, 58 m2-es,
összkomfortos
önkormányzati
bérlakás
használatának
biztosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés a lakás bérleti díját havi 50.000 Ft összegben
állapítja meg, mely összeg tartalmazza a rezsiköltségeket is.
3.
A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

16.

2016. október 3.
Ács Rezső polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezető

Megbízási szerződés 1. számú módosítása a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú
távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és
átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának
biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó
FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(283. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

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.
dr. Haag Éva elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és nem szavazat nélkül
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
242/2016. (IX.29.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és
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átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a
szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és
kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga
Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátásáról szóló megbízási szerződés 1. számú módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kötött megbízási szerződés
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

17.

2016. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl Miklós u.1. szám alatti ingatlanon
Ügyeleti központ kialakítására
(291. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A Területi Operatív Program forrásainak köszönhetően Szekszárdon
egy új és korszerű ügyeleti központot tudnak létrehozni. A megjelölt épület a Kormányhivatal
kezelésében van. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
243/2016. (IX.29.) határozata
Ügyeleti Központ kialakításáról a Szekszárd 1769/2. helyrajzi
számú, Ybl M.utca 1. sz. alatti ingatlanon
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése támogatja a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl M.
utca 1. sz. alatti ingatlanon Ügyeleti központ kialakítását.
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2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Ügyeleti
központ kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt az
ingatlan birtokbavételével kapcsolatos teendők ellátásával.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a
hivatkozott ingatlanon kialakítandó Ügyeleti Központ
vázlatterveinek, engedélyezési és kiviteli terveinek beszerzésére
a 2016. évi költségvetés Pályázati Tartalék terhére.
Határidő:
1. pont tekintetében folyamatos
2. pont tekintetében folyamatos
3. pont tekintetében folyamatos
4. pont tekintetében 2016. október 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző
18.

Kérelem az Ipari Parkban lévő ingatlan megvételére
(269. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A kérelemben a Virághegyi Bor Kft. az Ipari Park egy területét
szeretné megvásárolni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
244/2016. (IX.29.) határozata
a Virághegyi Bor Kft-nek az Ipari Parkban lévő ingatlan
vételéhez való hozzájárulásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
Szekszárd belterület 6008/43 helyrajzi számon nyilvántartott,
telephely megnevezésű, 3138 m2 alapterületű ingatlan
értékesítéséhez 5.000.- Ft/m2 + ÁFA vételár ellenében a
Virághegyi Bor Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 3.) részére.
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2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
19.

Közgyűlési felhatalmazás távhőszolgáltatás
biztosítására
(278. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató

nyújtására

szolgáló

hitelkeret

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
245/2016. (IX.29.) határozata
távhőszolgáltatás nyújtására szolgáló hitelkeret biztosításáról
szóló közgyűlési felhatalmazásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény felhatalmazása alapján - mint alapító tulajdonos – az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet
előírásainak figyelembe vételével hozzájárul, hogy a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 200
millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezettel az alábbiak szerint:
1.
Az önkormányzat- mint a fedezetül szolgáló ingatlan
tulajdonosa, valamint a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft. alapító tulajdonosa- hozzájárul, hogy a hitel biztosítékául a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonából a Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonába kerülő Szekszárd,
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Sárvíz u.4. szám alatti telephely, továbbá a Szekszárd, Széchenyi
u. 29-31. szám alatti ingatlan a kölcsön fedezetéül szolgáljon.
2.
A Közgyűlés a biztosítékul szolgáló ingatlanok
vonatkozásában hozzájárul a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
javára a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez.
3.
Az önkormányzat a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. által szerződéssel lekötött 200 millió hitelkeret
biztosításaként készfizető kezességet vállal.
4.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a hitelfelvételhez
történő „kormányzati hozzájárulás” tárgyában a szükséges
kérelem benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé
gondoskodjon.
5.
A hitelfelvétel kondícióihoz a Közgyűlés az alábbi
feltételekkel járul hozzá:
a)
a hitel mértéke 200 millió HUF hitel;
b)
futamidő: a szerződéskötés és folyósítási feltételek
teljesítéstől számított maximum 365 nap. A hitel szükség esetén
megújítható;
c)
a kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 1,38 % évente, jelenleg
2,39 %, évi 0,3 % rendelkezésre tartási díj mellett.
6.
A Közgyűlés felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesterét a hitelfelvételhez szükséges dokumentumok
aláírására, valamint a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. november 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Csukle Tibor ügyvezető
dr. Molnár Kata jegyző
20.

Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási díjának
megállapítására
(259. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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
246/2016. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási
díjának megállapításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 161/2016. (V.26.) számú határozat 4. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2016. október 1. napjától a társaság ügyvezető igazgatójának
javadalmazását bruttó 550.000,-Ft/ hó összegben állapítja
meg.”
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 239/2014. (XII.18.) számú határozat 3. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„A Közgyűlés az ügyvezető részére 2016. október 1. napjától
megbízási díjat nem állapít meg.”
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Szekszárdi
Mérnöki Szolgáltató Kft. és a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
alapító okiratai módosításának és a módosított egységes
szerkezetű Alapító Okiratainak aláírására.
4.
A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a módosítások
Cégbírósági bejegyzésének ügyintézésére.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kerekes László ügyvezető

21.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(270. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
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Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
247/2016. (IX.29.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a határozat mellékletét képező felhívással hirdeti
meg a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent
István tér 26.) magasabb vezetői beosztására vonatkozó
pályázatot.
2.
A közgyűlés a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is meg kívánja jelentetni.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
felhívás közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő feladatok ellátásáról.
4.
A közgyűlés megbízza a Humán Bizottság elnökét, kérje
fel az intézmény közalkalmazotti tanácsát, valamint a
reprezentatív szakszervezetet, illetve egy országos szakmai
szervezetet egy-egy tag delegálására, akik a Humán Bizottsággal
együttműködve pályázati előkészítő bizottságként biztosítják a
pályázat elbírálásához szükséges szakmaiságot és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő összetételt.
5.
A közgyűlés felhatalmazza Humán Bizottságát, hogy a
külső szervezetek delegáltjaival együttműködve pályázati
előkészítő bizottságként meghallgassa a pályázókat.
Határidő:

2016. szeptember 29.
a pályázati eljárás befejezése tekintetében:
2017. március 31.
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Felelős:

22.

Ács Rezső polgármester
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság
elnöke
dr. Molnár Kata jegyző

A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(271. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Halmai-Nagy Róbert igazgató úr
szeptember 30-val elköltözik, ezért átmenetileg a helyettesét, Farkas Jánost kérte fel az
intézmény vezetésére. Az igazgatói állásra vonatkozó pályázatot ki kell írni. Kéri a Humán
Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
248/2016. (IX.29.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a határozat mellékletét képező felhívással hirdeti
meg a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent
István tér 10.) magasabb vezetői beosztására vonatkozó
pályázatot.
2.
A közgyűlés a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is meg kívánja jelentetni.
3.
A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
felhívás közzétételéről és a pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő feladatok ellátásáról.
4.
A közgyűlés megbízza a Humán Bizottság elnökét, kérje
fel az intézmény közalkalmazotti tanácsát, valamint a
reprezentatív szakszervezetet, illetve egy országos szakmai
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szervezetet egy-egy tag delegálására, akik a Humán Bizottsággal
együttműködve pályázati előkészítő bizottságként biztosítják a
pályázat elbírálásához szükséges szakmaiságot és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő összetételt.
5.
A közgyűlés felhatalmazza Humán Bizottságát, hogy a
külső szervezetek delegáltjaival együttműködve pályázati
előkészítő bizottságként meghallgassa a pályázókat.

Határidő:

2016. szeptember 29.
a pályázati eljárás befejezése tekintetében:
2017. február 28.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság
elnöke
Dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármesternek, majd elhagyja az
üléstermet. A képviselők létszáma 10 fő, a közgyűlés határozatképes.
23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(274. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: Az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. Átadja a szót
Jegyző Asszonynak.
dr. Molnár Kata jegyző: A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta az
előterjesztést és elfogadta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő - 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
249/2016. (IX.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal és formában jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
24.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(275. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Molnár Kata jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
elmaradt, ezért nem tárgyalták meg az előterjesztést. A Közgyűlés ettől függetlenül dönteni
tud az előterjesztésről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
250/2016. (IX.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
között
létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal és formában jóváhagyja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. október 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
25.

Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Civil Keretéből
(261. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság kéri a közgyűlést, hogy
támogassa az előterjesztésben szereplő alapítványokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő- 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
251/2016. (IX.29.) határozata
alapítványok támogatásáról a Humán Bizottság Civil Keretéből
1.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Humán Bizottság javaslatára, annak 2016. évi Civil Kerete
terhére, összesen 1.660.000 forint összeggel támogatja az alábbi
alapítványokat a következők szerint:

Sor-szám

Alapítvány neve/Támogatandó cél

1.

"A Gyermek Ember" Alapítvány a játszva
tevékeny óvodai nevelésért, méltó környezetben
- Működés ( Honlapfenntartás) - Eszközbeszerzés
(számítógép, nyomtató, monitor)
"JASZLICE"Családsegítő Közhasznú Alapítvány Működés (nyomtatvány irodaszer, könyvelési díj,)
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány
Szekszárd - Működés (nyomtatvány, irodaszer,
könyvelési ügyvédi díj,) - Eszközbeszerzés
(nyomtató)
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány - Működés (fenntartási, üzemeltetési
költségek, nyomtatvány, irodaszer,egyéb

2.
3.

4.

2016. évi Kulturális
keret
50.000.-Ft

50.000.-Ft

140.000.-Ft

150.000.-Ft
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

anyagköltség, szállítás rakodási díj, bérleti díjak,
javítás karbantartás költségei, posta telefon és
kommunikációs költségek, oktatási költség,
utazási és kiküldetési költségek,hatósági díj,
bankköltség, könyvelési díjak, bérköltség,
reprezentációs költségek,egyéb kifizetések)
Az Egészségért Alapítvány - Működés
(nyomtatvány irodaszer, posta telefon és
kommunikációs költségek, szakkönyvek előfizetési
díjak, utazási költség,bankköltség)
eszközbeszerzés (informatikai eszközök)
Betegápolásért Alapítvány - Eszközbeszerzés
(laptop )
CSIGA-BIGA Mozgás-és Képességfejlesztő
Alapítvány - Működés (hirdetési és reklámköltség,
könyvelési díj)
Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes
Gyermekeiért - Működés (nyomtatvány,
irodaszer, egyéb anyag, üzemanyag, posta és
telefonköltség, továbbképzés, bakköltség),
eszközbeszerzés (nyomtató)
Eszterlánc Alapítvány - Működés (nyomtatvány
irodaszer, egyéb anyagköltség, bérleti díjak,
szakkönyvek előfizetési díjak, oktatás
továbbképzés költségei, bankköltség, könyvelési
díj, honlap fenntartás költsége)
Gyöngysor Alapítvány - Működés (nyomtatvány,
irodaszer, bérleti díj, posta, kommunikációs
költség, könyvelői díj, ) eszközbeszerzés (laptop)
Kék Madár Alapítvány - Működés (bérleti díj)
Lelki egészségünkért - Szekszárd Alapítvány
Működés (nyomtatvány irodaszer, posta telefon
és kommunikációs költség, könyvelési dij, )
Nyitott Világ Alapítvány - Működés (bérleti
díj,hirdetési és reklámköltségek, könyvelési díj)
Sportélmény Alapítvány - Működés (könyvelési
díj)
Szekszárdi Kamarazenekari Alapítvány Működés( költségtérítések)
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány - Működés
(nyomtatvány irodaszer, posta, telefonköltség,
reprezentációs költség, ) Eszközbeszerzés (laptop)
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
- Működés (telefon és internet
költségek,könyvelési díjak)

80.000.-Ft

100.000.-Ft

90.000.-Ft

60.000.-Ft

80.000.- Ft

70.000.- Ft
130.000.- Ft
70.000.- Ft
100.000.- Ft
50.000.- Ft
150.000.- Ft

100.000.- Ft

100.000.- Ft
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18.

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány
- Működés (nyomtatvány, irodaszer, posta,
telefon,kommunikációs díjak, könyvelési,
bérszámfejtés díj)
Összesen:

90.000.- Ft

1.660.000.-Ft

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés soron következő módosításakor az 1.) pont szerinti
támogatások beépítésével terjessze a közgyűlés elé a módosítás
tervezetét, készítse el a támogatási szerződéseket.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2.) pont
szerinti támogatási szerződéseket aláírja, továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

26.

1. pont tekintetében: 2016. szeptember 29.
2-3.pont tekintetében: 2016. október 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat a Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(273. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: Nagyon jó programnak tartja a Ringatót, mely most kifejezetten
a nagyszülő - unoka közötti kapcsolat erősítését szolgálja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő- 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
252/2016. (IX.29.) határozata
a Ringató Magyar Zenei Alapítvánnyal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az Önkormányzat és a Ringató Magyar Zenei Nevelési
Alapítvány között az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP-1.3.5-16) „Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével” című pályázathoz kapcsolódóan
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létrejött együttműködési megállapodást.
Határidő:
Felelős:
27.

2016. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról (2016. II. negyedév)
(281. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
253/2016. (IX.29.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2016. április 1. – 2016. június
30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
28.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
254/2016. (IX.29.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 269/2015. (XII.17.), a 153/2016. (V.26.), a 156/2016. (V.26.), a
161-163/2016. (V.26.), a 180-181/2016. (VI.1.), a 182-186
(VI.15), 188-192/2016. (VI.15.), 194-201/2016. (VI.15.), 203208/2016. (VI.15.), a 209-218/2016. (VII.12.), 219-226/2016.
(VIII.17.), a 227-228/2016. (VIII.29.) számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 70/2015. (XII.17.) határozat 2. pontjának
szövegezését a következők szerint módosítja:
„A Közgyűlés, mint a terület tulajdonosa felhatalmazza a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjét - mint a megjelölt terület
vagyonkezelőjét -, hogy kössön 2026. december 31-ig szóló
bérleti szerződést a megjelölt területre, 50 Ft/m2/hó bérleti díj
ellenében. Amennyiben a kérelmező által benyújtott pályázat
kedvező elbírálásban részesül, akkor a bérleti szerződés
megszűnése mellett a kérelmező megvásárolja az ingatlant.”

29.

Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. szeptember 29.
2. pont tekintetében: 2016. október 31.

Felelős:

1. pont tekintetében: Ács Rezső polgármester
2. pont tekintetében: Bálint Zoltán az Ipari Park
Kft. ügyvezetője

Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről
(286. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
255/2016. (IX.29.) határozata
az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
polgármester átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről
szóló tájékoztatását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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