Szám: IV/B/95-9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. szeptember 29én (pénteken) 8 óra 30 perckor 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, Gombás
Viktória, Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, dr. Mezei László, dr.
Máté István képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Kerekes László képviselő
Kővári László képviselő
Pap Máté képviselő

Összesen: 10 fő
Ülés közben érkezett:

Zaják Rita képviselő
Szabó Balázs képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Hollendus Zsolt külső bizottsági tag-jelölt

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az időközben beérkezett
új napirendi pont javaslatokat.
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dr. Molnár Kata jegyző: Három új napirendi pontot javasol felvenni a nyilvános ülés
napirendjeként, az első kettő javaslat anyagát a második pótanyagban kiküldték, egy pedig az
ülésen került kiosztásra. Az első a 239. számú, „A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club
támogatási kérelme látvány csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházáshoz”
című előterjesztés, a második a 240. számú, „A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság hitelfelvételéhet kapcsolódó tulajdonosi döntések” című előterjesztés és
az utolsó a 241. számú, „A Szekszárd Utánpótlásnevelő Futball Club részére tulajdonosi
hozzájárulás megadása” című előterjesztés.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
- a Tolnai Népújságban megjelent cikkel kapcsolatban;
- a Paks-Szekszárd Távhővezeték témában.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Rácz Zoltán képviselő két darab
interpellációja kiküldésre került, megtárgyalására az ülésen kerül sor.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné tájékoztatni a képviselőket a kutyamenhely ügyében,
továbbá az alábbi témákban szeretne kérdést feltenni a polgármesternek:
- a polgármesteri hivatal beruházási költségeivel,
- a kerékpárúttal,
- az Orbán-tervekkel kapcsolatban.
Rácz Zoltán ügyrendi hozzászólása: Az áprilisi közgyűlésen történt egy olyan affér, ami
ügyrendi hozzászólásra készteti. A jegyzőkönyv több hónapot késett, ezért késik az ő
véleménye is. Módosította az SZMSZ rá vonatkozó részét: ha egy értéktermelő munkát soha
nem végzett polgármester olyan megjegyzést tesz közgyűlésen képviselőre, ami alkalmas arra,
hogy azt rossz színben tüntesse fel, nem biztosítja számára a védekezéshez szükséges,
alapvető jogot, a sértett jogosult ráborítani az asztalt vagy bármilyen keze ügyébe eső tárgyat.
A módosítás nem igényel választ, a mai nappal ez életbe lépett.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Mi az ügyrendi javaslata a képviselőnek? Ez nem ügyrendi javaslat,
hanem politikai megnyilvánulás. Az SZMSZ szabályozza az ügyrendi megszólalás szabályait.
Pap Máté és Kővári László képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen.
dr. Molnár Kata jegyző: Kerekes László képviselő jelezte írásban, hogy nem tud részt venni az
ülésen.
A polgármester szavazásra teszi fel a 239. számú előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
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Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a 240. számú előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 241. számú előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal,
tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
Napirend
1. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes
függelékeinek a módosítására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
szabályzatának elfogadásáról (tervezet)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

gazdasági

társaságok

javadalmazási

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (...)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
9. Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények,
infrastruktúra
energia-hatékonyság-központú
rehabilitációja,
megújuló
energiaforrások fokozott használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtásaaz előterjesztés később kerül kiküldésre
(230. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás módosítása
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz konzorcium
létrehozása
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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16. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásra
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
18. Véleményezés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának
egyeztetési eljárásában
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának meghirdetésére ( Szekszárd,
Hunyadi u.2.) pályázat kiírása
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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25. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának
benyújtásához
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és
levéltár beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes
vagyonkezelésbe vételének elfogadására
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi
Szakképző Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd, Szent
László u. 8-12. (1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megkötésére
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
28. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
29. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint
a Szekszárdi Turisztikai NKft. felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Javaslat alapítványok támogatására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
32. A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
34. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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35. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesülettel
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II.
negyedév)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
37. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
38. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club támogatási kérelme látvány-csapatsport
támogatással megvalósuló ingatlan beruházáshoz
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
39. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Felelősségű

Társaság

40. A Szekszárdi UFC részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
41. Kérdések, interpellációk
Zárt ülés:
42. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
43. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
44. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hozzájáruló nyilatkozatának
jóváhagyására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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45. Javaslat a Caminus Kft. működésével kapcsolatos döntésekre
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának megválasztására
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A legutóbbi közgyűlés óta sajnálatos esemény történt, Lemle Béláné
elhalálozott, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagja volt. Az SZMSZ szerint új tag
választására van lehetőség, erről szól az előterjesztést. Kéri alpolgármester asszonyt, hogy
terjessze elő javaslatát.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ-frakció javaslatát ismerteti, Hollendus Zsoltot javasolja
új tagnak megválasztani a bizottság külső tagjának.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
194/2017.(IX.29.) határozata
a Szociális és Egészségügyi Bizottság új tagjának
megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a Szociális és
Egészségügyi Bizottsága külső tagjának, néhai Lemle Béláné
utódjának
Hollendus Zsolt
külső tagot választja meg 2017. október 1. naptól a közgyűlés
megbízatásának lejártáig;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a megbízási szerződés
előkészítésére, a jogi és pénzügyi ellenjegyzésre;
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Határidő: 2017. október 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.

felhívja a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Formailag esküt tesz a bizottsági tag, ezért kéri, hogy az eskütételt
iktassák be a következő napirendi pont előtt.
A polgármester felolvassa a jegyzőkönyv mellékletét képező esküokmány szövegét Hollendus
Zsolt megválasztott bizottsági tagnak, aki leteszi az esküt a közgyűlés előtt.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesének.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta a
rendeletet, mellyel kapcsolatban határozatban kiegészítést tett az Ybl Miklós lakótelep
közlekedési rendjéről.
„ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága megtárgyalta a Ybl Miklós ltp. forgalmi rendjével kapcsolatos előterjesztést és
javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdését
egészítse ki az Ybl Miklós lakóteleppel, valamint az Ybl Miklós lakótelepen és az Ybl Miklós
utcában a legfeljebb 2 óra várakozási időtartamot munkanapokon 7.30-19.30 közötti
időszakra terjessze ki.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
28/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés módosítása és a könyvvizsgálói vélemény kiküldésre
került, melyet a bizottságok már megtárgyaltak, egyebekben nincs kiegészíteni valója. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
29/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes
függelékeinek a módosítására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Módosító javaslatot tesz a Rendelet 2. mellékletének kiegészítésére.
A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök kiegészültek a tervezet szerint
a jelzőtáblával elrendelt 12 tonna megengedett össztömeget meghaladó járművek helyi
közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás engedély megadásáról
szóló polgármesteri döntésre, melyet minden járműre szóló engedélyre javasol módosítani.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság már a módosítást is
tárgyalta, elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, mi a jogszabályi háttere annak, hogy az
SZMSZ 19. § (1) bekezdésében 25 százalékkal csökkentik a képviselő tiszteletdíját? Nem tartja
ezt egészen jogszerűnek.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés tartalmazza az önkormányzati törvénynek azt a
felhatalmazó rendelkezését, ami alapján a közgyűlés szabályozhatja a témakört. Nincs arra
vonatkozóan további szabályozás, hogy milyen módon tegye ezt a közgyűlés.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem tisztességes véleménye szerint az eljárás. A képviselő tiszteletdíját
nem a polgármester, a jegyző, a frakció határozza meg, ez a tiszteletdíj azoknak a magyar
adófizetőknek a pénzéből vonódik le, akik megválasztották az illető képviselőt. Ha
szőrszálhasogató akarna lenni, akkor a képviselői aktivitás hatékonyságát is vizsgálni kellene,
mert aki csak azért van bent, hogy gombot nyomjon és nem szól hozzá, attól is levonhatnának
tiszteletdíjat. Még egyszer hangsúlyozza, hogy károsnak tartja ezt a módosítást, függetlenül
attól, hogy őt nem érinti ez a rendelkezés.
Ács Rezső polgármester: Ha emlékszik a képviselő úr, az újonnan megalakult közgyűlés első
döntései között szerepelt a tiszteletdíjak megállapítása. Ha egy képviselő közgyűlési tag lesz,
vállal egy kötelezettséget és a szavazók, akik a bizalmukkal kitüntették, azt várják el, hogy
elvégezze a munkát. Ha valamilyen okból nem teszi, meg kell próbálni ezt jelezni felé és a
választók felé.
Rácz Zoltán képviselő: Megérti ezt, bizonyos dolgokban egyet is ért. Az a javaslata, hogy év
végén állítson össze az önkormányzat egy olyan kimutatást, amiben a képviselő aktivitását,
jelenlétét foglalja össze a Szekszárdi Vasárnapban, ne fű alatt történjen ez meg. Ez a választók
felé is jelzi, hogy a képviselő hány ülésen nem vett részt stb.
Ács Rezső polgármester: Nem fű alatt történik a szankció érvényesítése, mert foglalkozik vele
a közgyűlés. A hozzászólásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ha ebben az irányban tovább
mennének, a hozzászólások minőségét is megnézhetnék.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által is tárgyalt módosítással
együtt teszi fel szavazásra a rendeletet.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet kiegészítésének elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 30/2017.
(X.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
195/2017.(IX.29.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelékét képező
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatát (Ügyrend és munkarend) mely jelen
határozat 1. melléklete.
Határidő: 2017. november 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 3. függelékét képező
a Közgyűlés állandó bizottságai és tagjai névsorát, mely jelen
határozat 2. melléklete.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel az II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
196/2017.(IX.29.) határozata
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító
okiratát az 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal és formában.
Határidő: 2017.szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő: 2017.szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a jegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.
Határidő: 2017.október 9.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4. hatályon kívül helyezi a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának 1. függelékét és helyébe a határozat 2.
melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okirat lép.
Határidő: 2017. november 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
szabályzatának elfogadásáról (tervezet)
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

gazdasági

társaságok

javadalmazási

Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál határozza meg a közgyűlés a javadalmazás egységes
rendszerét. Ez magában foglalja a prémiumfeltételeket is. Jegyző Asszony vezetésével a hivatal
készítette elő az anyagot, így ha kérdés merül fel, ő válaszol a részletkérdésekre. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Vízmű Kft. és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. esetében a
tevékenységek jelentősen lecsökkentek, így a felügyelő bizottsági tagsággal járó javadalmazás
csökkentését át kellene gondolni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatnál 2017. október 29-ét javasolja határidőként
beírni.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
197/2017. (IX.29.) határozata
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3)
bekezdése alapján készített, jelen határozat mellékletét képező,
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata által alapított és
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok javadalmazási
szabályzatát;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja az érintett gazdasági társaságok vezető
tisztségviselőit, hogy intézkedjenek a szabályzatnak - az
elfogadástól számított 30 napon belül - a cégiratok közé történő
letétbe helyezése iránt;
Határidő: 2017. október 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felkéri a polgármestert, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által alapított, nem kizárólagos, de
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok vezető
tisztségviselőinél kezdeményezze a Szabályzatnak a fenti
társaságok általi elfogadását, ennek érdekében a legfőbb szerv
összehívását.
Határidő: 2017. október 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő
közgyűlésre készítse el Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által alapított, kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire és vezető állású
munkavállalóira – a 2017. év 4. negyedévére vonatkozó
teljesítménykövetelményekről, illetve a 2017. üzleti évre
vonatkozó prémiumfeltételekről - szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.
felkéri a polgármestert, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által alapított, kizárólagos tulajdonában
álló
gazdasági
társaságok
vezető
tisztségviselőinél
kezdeményezze a Szabályzat hatályba lépése előtt kötött
szerződéseknek a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő
módosítását.
Határidő: 2017. október 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
6.
felkéri a polgármestert, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata által alapított, kizárólagos tulajdonában
álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőitől kérjen
javaslatot azon munkakörök közgyűlés általi meghatározására,
amelyekre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető,
és előírhatja a megállapodás kötésének további feltételeit.
Határidő: 2017. október 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
31/2017. (X.9.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és azzal a módosítással javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy javasolja
Szekszárd Város Borának árát 2000 forint+ ÁFA helyett 2500 forint+ ÁFA összegre változtatni.
Ez bruttó 3175 forintot jelent.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványát
szavazásra, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
32/2017. (X.9.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (...)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A városban az a hír járja, hogy a Babits Művelődési Ház
költségvetésében jelentős - több tízmillió forintos - lyuk van, aminek a valóságtartalmáról nem
tudnak. A másik dolog, hogy a művelődési ház eddig olyan emberek irányítása alatt állt,
akiknek megvolt a szakmai és vezetői tapasztalata. Most úgy tűnik, hogy pártkatonára lett
rábízva az irányítás. Nem értenek egyet vele és ahányszor lehet, tiltakoznak ellene.
Ács Rezső polgármester: Nem kommentálja képviselő úr hozzászólását.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
33/2017. (X.9.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. számú melléklet 2. oldalán
a novemberi feladatok közé javasolja felvenni a Márton-nap megszervezését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Megkéri Zsikó Zoltán ügyvezetőt, válaszoljon az előterjesztéshez
kapcsolódó kérdésekre.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Változatlanul fenntartja az előbb mondottakat és nagyon örülne, ha
igazgató úr reagálna rá valamit.
Ács Rezső polgármester: Elég sértő megjegyzést mondott képviselő úr az igazgató úr
személyével kapcsolatban. A közgyűlés már megtárgyalta az igazgató megválasztását,
elmondta, milyen jövőképet szánnak az új gazdasági társaságnak, hogy milyen területeket fog
magában foglalni, ehhez egy új szemléletű vezetésre van szükség. Az elmúlt hetek tapasztalata
az - például a Város Napja, az államalapítás évfordulója, a Szüreti Napok - hogy jó döntést
hozott a közgyűlés a rendezvényszervezés, a turizmus átalakításával kapcsolatban. Azt kéri a
képviselőktől, ha konkrét kritika van a feladatellátásban, azt mondják el, illetve azt, hogyan
kellene másképp csinálni. Az, hogy puffogtatnak a levegőbe, nem szerencsés.
dr. Mezei László képviselő: Senki nem puffogtat. Megadják a lehetőséget, hogy nyilvánvaló
kérdésekre egyértelmű válaszokat adjanak. Amikor azt tapasztalják, hogy a polgármester és
munkatársai folyamatosan elismerik az adott témával foglalkozó munkatársak tudását, a
munkatársak hibáit viszont nem tárják fel, ami hiányosság, ami rosszul működik. Elmondták
már, hogy ez a tevékenység a városban sikeres volt, az itt élő emberek munkájának nagyfokú
leértékelése, hogy számukra ismeretlen személyt ilyen gyorsan kineveznek. Kérdéseikre nem
kapnak választ, a jegyzőkönyvnek dolgoznak és elmondják, hogy az az információ szűrődött ki,
hogy egy harminc-negyvenmillió forintos deficit van a rendszerben, azt gondolják Rácz
képviselő társával, hogy a gyors átszervezésnek ez lehetett az oka. Leértékelik a városban
évtizedek óta dolgozó munkatársaik több évtizedes munkáját azzal, hogy nem alkalmas egyik
sem a tevékenység továbbvitelére. A polgármester rendszabályozni akar, ők pedig ismétlik azt,
amire nem kapnak választ. Miért kell Budapestről idehozni egy cégvezetőt? Miért kell
harminc-negyven ember munkateljesítményét félretenni? Ennek súlyos oka van. Ők nem
fogják nyilván megtalálni az okát, nincs kétszáz fős apparátusuk. Az információ kiszivárgott, ez
kicsit több a puffogtatásnál. A polgármestert már korábban felkészítették rá, hogy nem
értenek egyet a döntéssel. Nincs oka a feszültségnek.
Ács Rezső polgármester: A Babits Mihály Művelődési Ház kollektívája együtt maradt és a
jövőben is megoldja a működtetést a plusz feladatokkal együtt. Azt gondolja, hogy elismerték
azt a munkát, amit a dolgozók végeztek. Az igazgató úr a bemutatkozásakor elmondta, hogy
honnan származik, hova került és hogy most tulajdonképpen hazajött. Vannak olyan fiatalok,
akik a felsőfokú tanulmányok elvégzése után Szekszárdot választották családalapításra és
munkájuk helyszínéül. Ez példaértékű dolog. Ha úgy gondolják, hogy rosszul vezetett cég
szervezte a programokat, akkor azt jelezzék a képviselők, általánosságokról nagyon nehéz
vitatkozni. A képviselői munka lényege, ha bármilyen szükségük van információra, a bizottsági
ülésen, közgyűlésen próbálják megválaszolni. A ciklus elején még úgy gondolták, hogy van
értelme külön egyeztetni, de rájöttek, hogy nincs értelme, mert a képviselők nem vették ezt
komolyan.
dr. Haag Éva alpolgármester elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő egyperces hozzászólása: Az igazgató úr megválasztásakor
próbáltak vitát kezdeményezni, nem érdemes félrebeszélni a hazaszeretetről és a
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visszaköltözésről. Akkor lehetőséget adtak az igazgató úrnak, hogy elmondja terveit
Szekszárddal kapcsolatban, azt gondolta, hogy a polgármesterrel egyeztettek, mit kell
átszervezni, újra szervezni, de nem jött egy épkézláb válasz sem. Ha valakit felvesznek
valahova, pályázik, terveket ad be, de nem kaptak rendes választ a szekszárdi tervekre
vonatkozóan. Persze elismeri, hogy az ügyvezető igazgató kiváló férj és családapa és
Budapesten kiválót alkotott.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
198/2017. (IX.29.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ költségvetési szerv
megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdése
alapján
a
közművelődési
feladatellátás
átszervezéséhez Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által
készített ütemtervet a határozat 1. számú melléklete szerint
jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése alapján a Babits Mihály
Kulturális Központ költségvetési szervet 2017. október 31.
napjával megszünteti és megszüntető okiratát az Áht. 11. § (7)
bekezdése alapján a határozat 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a jegyzőt a megszüntető okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára;
Határidő:
Felelős:

2017. október 9.
dr. Molnár Kata jegyző
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4.
a Babits Mihály Kulturális Központ útján ellátott
közfeladatot közművelődési megállapodással a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
részére adja át feladat-ellátási és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (7) bekezdése szerinti
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
Határidő:
Felelős:

2017. november 1.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
199/2017.(IX.29.) határozata
közművelődési és ingatlanhasználati megállapodás
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79.
§ (1)-(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal létesítendő
közművelődési megállapodást a határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal- kiegészítve a Feladatellátó által
megszervezendő rendezvények című mellékletet a november
hónapra vonatkozóan a Márton-nap megrendezésévelelfogadja;
2.
a közművelődési feladatellátás céljára ingyenes
használatba átadandó ingatlanokról és ingóságokról szóló, a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő ingatlan- és ingóhasználati megállapodást
a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
3.

felhívja a polgármestert a megállapodások aláírására;

Határidő:
Felelős:

2017. október 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
tudomásul veszi a Babits Mihály Kulturális Központ és a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
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Társaság közötti szerződésátruházás tárgyú megállapodás
tervezett megkötésére vonatkozó tájékoztatást;
5.
hozzájárul ahhoz, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ
a feladatellátáshoz szükséges irattározott, illetve folyamatos
iratokat az általa vezetett nyilvántartás alapján közvetlenül adja
át a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságnak az intézmény megszűnése napján.
Határidő:
Felelős:

2017. október 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

dr. Haag Éva alpolgármester megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
200/2017. (IX.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását – a melléklet
szerinti tartalommal - elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester
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11. Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos pályázatot a mai
napon szeretnék benyújtani, kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
201/2017. (IX.29.) határozata
a TOP-6.4.1-16 konstrukciószámú Pályázati Felhívásra „SUMP
Szekszárd” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés” című felhívás alapján a „SUMP Szekszárd”
című pályázat benyújtásáról;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

12. TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények,
infrastruktúra
energia-hatékonyság-központú
rehabilitációja,
megújuló
energiaforrások fokozott használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat
benyújtása
(230. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné pontosítani az előterjesztésben foglaltakat, tekintettel arra,
hogy a kollégák a mai napon véglegesítették az energetikai mutatókat. A jelzett önerő mértéke
minimálisan megnő, 246 000 000,-Ft helyett 247.266.598,-Ft-ra változik.
Ács Rezső polgármester: Ez a TOP pályázat a Dienes Valéria Általános Iskola energetikai
korszerűsítését tartalmazza, kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van
10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést az
eredeti összeggel tárgyalta, nagy falatnak érezték a beruházást, de a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Ács Rezső polgármester: Reméli, hogy változni fog a pályázat feltételrendszere, mert a Megyei
Jogú Városok Szövetsége jelezte a pályázattal kapcsolatos problémákat a hatóság felé, ugyanis
eredetileg egy teljesen támogatott pályázatról volt szó. Az a javaslata, hogy adják be a
pályázatot, melynek a mai napon van a határideje.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az előterjesztés olyan anyagi terhet körvonalaz, amelyben az
önkormányzat éves adóbevételének tizenegy százalékát idegen tulajdonú ingatlanra költenék
többszörösen túlárazott formában. Azt látja az országban, hogy energiahatékonysági
süketeléssel százmilliókat tolnak át ide-oda. Úgy gondolják, hogy az adóbevétel tizenegy
százalékát hiba lenne erre fordítani, különösen azért, mert nem tudják, hogy 2018-ban
Szekszárd város vezetése milyen fejlesztéseket fog meghatározni, ez a fejlesztés ahhoz képest
mennyire lesz fontos. Úgy gondolják, hogy a pénzek és eszközök átmozgatását fogják szolgálni,
semmilyen formában ezen túl nem támogatnak ilyen fejlesztést, szükség esetén egyéb
eljárásokat is bevonnak.
Rácz Zoltán képviselő: Annyit tesz hozzá, hogy minden képviselőt szembesít azzal, hogy ennek
az épületnek az energiaracionalizálása négyszáz darab családi ház energiaracionalizálásának
az árába került.
Ács Rezső polgármester: Tudomásul vették, hogy az MSZP képviselői nem kívánják támogatni
az iskolai fejlesztéseket. Néhány tényt tegyenek a helyére. A képviselő úr tájékozatlansága
néha már zavarba ejtő. Milyen idegen tulajdonú ingatlanról beszél? Az összes iskola az
önkormányzat tulajdonában van. Hogy mennyi a költségvetésben a helyi adók összege, biztos
tudja a képviselő úr. Még egyszer javasolja, kerüljön beadásra a pályázat. Mielőtt aláírásra
kerül a sikeres pályázat esetén a szerződés, újra foglalkozik vele a közgyűlés. Azt gondolja,
hogy amit az utóbbi esztendőben az iskolai és óvodai rendszer megújítása terén tett az
önkormányzat, az példaértékű. Természetesen tiszteletben tartja mindenkinek a véleményét,
de kéri, hogy nézzenek utána a tényeknek.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony által pontosított határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
202/2017. (IX.29.) határozata a TOP-6.5.1-16
konstrukciószámú Pályázati Felhívásra „Dienes Valéria
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-6.5.1-16 kódszámú, „Az önkormányzati
tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú
rehabilitációja,
megújuló
energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című
felhívás alapján a „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtását.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját forrásként – 259.733.402.- Ft támogatási
összeg figyelembevételével – 247.266.598,- Ft–ot biztosít a
költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek, Ács Rezső elhagyja a termet,
jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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13. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó
konzorciumi megállapodás módosítása
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: 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 9 fő – 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
203/2017. (IX.29.) határozata
a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című
pályázati felhívásra benyújtandó „Élhetőbb városrész
kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című
pályázathoz konzorcium létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című pályázati felhívásra benyújtandó „Élhetőbb
városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című
pályázat vonatkozásában a konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötését;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
jóváhagyja a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című felhívás alapján a „Élhetőbb városrész
kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat
benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester
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3.
felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására, a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

14. TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz
konzorcium létrehozása
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Gombás Viktória megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
205/2017. (IX.29.) határozata
a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című
pályázati felhívásra benyújtandó „Élhetőbb városrész
kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című
pályázathoz konzorcium létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című pályázati felhívásra benyújtandó „Élhetőbb
városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című
pályázat vonatkozásában a konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötését;

26
kgy20170929jkv

Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
jóváhagyja a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” című felhívás alapján a „Élhetőbb városrész
kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon” című pályázat
benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

3.
felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására, a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

15. Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
204/2017. (IX.29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési
Stratégiájának kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált
Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítését;
Határidő:

2017. szeptember 29.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

2.
felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon a Szekszárd
Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának
kiegészítése kapcsán.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásra
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Bizottság a csatlakozást javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
206/2017. (IX.29.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati fordulójához történő
csatlakozásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi pályázati
fordulójához;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat
aláírására;
Határidő:

2017. szeptember 30.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

3.
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évi
költségvetésében 6 millió forint önkormányzati önrészt különít
el az Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.
Határidő:
Felelős:

2018. március 1.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési
megállapodás jóváhagyására
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A Ciklámen Tourist Zrt. működését kéri bemutatni az elnök
asszonytól.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Kora tavasszal kereste meg az önkormányzatot a
Ciklámen Tourist Zrt. és felajánlotta azt a lehetőséget, hogy tíz tanulót támogatnának.
Tehetséges, hátrányos helyzetű általános iskolásokat segítenének. A pedagógusok igazolják a
gyerekek tanulmányait, akik önéletrajzot készítenek. 35 pályázat érkezett be, ezért nehéz a
döntés. Szolnokon már működik ez a tanulmányi ösztöndíj, jegyző asszony felvette a szolnoki
önkormányzattal a kapcsolatot, ahol megosztották a tapasztalatokat.
Ács Rezső polgármester, Zaják Rita és Szabó Balázs képviselő megérkezik a terembe, dr. Haag
Éva alpolgármester átadja az ülés vezetését a polgármesternek. Jelen van 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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
207/2017. (IX.29.) határozata
tanulmányi ösztöndíjpályázat lebonyolításával kapcsolatos
együttműködési megállapodás elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Ciklámen Tourist Zrt-vel és a Tehetségekért
Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására.

az

együttműködési

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
2017. szeptember 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. Véleményezés az Országos Területrendezési
módosításának egyeztetési eljárásában
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Terv

felülvizsgálatának

és

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Nem tájékozott az ügyben, sajnos a főépítész asszonytól a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén sem tudta megkérdezni, hogy pontosan miről szól az
előterjesztés. Szívesen venné a magyarázatot.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a megyei jogú városok véleményezési
jogot gyakorolnak a tervezés során, meg is keresték a várost, hogy fejtse ki a véleményét az
OTT-vel kapcsolatban. Főépítész asszony átnézte az anyagot és nem talált a városra nézve
hátrányos tervi részt.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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
208/2017. (IX.29.) határozata
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az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és
módosításának egyeztetési eljárásában történő
véleményezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának
és módosításának egyeztetési eljárásában Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata nevében Ács Rezső polgármester
által a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkársága részére megküldött kifogást nem emelő
válaszát.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: 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
209/2017. (IX.29.) határozata
a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja
az Önkormányzat és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között a
közterületi parkolás biztosítására létrejött közszolgáltatási
szerződés módosítását;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét és
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

a
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Határidő: 2017. október 5.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
20. Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Artim Andrásné vezérigazgató asszonyt, van-e az
előterjesztéshez kiegészíteni valója.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel: „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a víziközmű
fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a
Közgyűlés kérje fel az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt-t, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, miként
oldódhatna meg a Mérey utcában a közműcsere.”
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés a következő évre vonatkozó víziközmű fejlesztéseket
tartalmazza, ezért külön határozati javaslatként javasolja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
javaslatát elfogadni.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A következő évre vonatkozó beruházásokat foglalja
magában az előterjesztés. A fejlesztés a víziközmű törvény értelmében az ellátásért felelős
feladata. A víziközmű vagyon viszont az önkormányzat könyveibe van sorolva. A soron kívüli
fejlesztésekre azt írja a törvény, hogy ha az ellátás biztonságát veszélyezteti bármely szakaszon
a hiba- a szóban forgó dolog fejlesztésnek minősül a számviteli törvény értelmében is- akkor
az ellátásért felelős finanszírozza a költségeket. A Mérey utcában egy kétszázas nyomóvezeték
és egy százas vezeték megy, melyeken az elmúlt időszakban nem volt csőtörés. Tény, hogy
nem az elmúlt öt évben lettek lefektetve a vezetékek. Kb. nyolcszáz folyóméter hossz amit ki
kellene cserélni. Ezt a szakaszt KPE csőre kicserélni és az útburkolati munkákat, a bekötéseket
nem beleszámolva kalkuláltan 48-52 millió Ft közötti összeg.
Ács Rezső polgármester: A bizottság által javasolt határozati javaslatot úgy javasolja
kiegészíteni, hogy kérjék fel a Városüzemeltetési Igazgatóságot, végezzen egy felmérést a
város vonatkozásában. Ha kiragadnak példákat, akkor nem rendszerben látják a teendőket.
Javasolja, hogy a jövőbeni fejlesztések figyelembe vételével vizsgálja meg az Igazgatóság a
víziközmű rendszerét. Tegyen javaslatot a beavatkozások szükségességére és arra, hogy
milyen költséggel járnak. Addig tudnak nyújtózkodni, amíg a takarójuk ér és a költségvetési
lehetőségek megfelelő fedezetet biztosítanak.
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dr. Mezei László képviselő: A bizottsági üléseken azt tapasztalja, mintha a város el lenne
maradva a felújításokban. Ha arra rendezkednek be, hogy ha eldurran valahol egy cső, azt
javítják, az nem terv. Arra hivatkozni, hogy forráshiány van, amikor hatszáz millióért építenek
luxusutakat, az nevetséges. Azt szeretné kérni, hogy vezérigazgató asszony készítsen felmérést
a vezetékek műszaki állapotáról, a műszaki beavatkozás indokáról és várható költségéről. A
bizottsági ülés után az volt a benyomása, hogy senki nem tudja, hogy milyen állapotban
vannak a vezetékek, mikor mit kell felújítani. A forráshiányra hivatkozást nem tudják elfogadni.
Ács Rezső polgármester: Nem mondott forráshiányt, hanem fel kell mérni a helyzetet és meg
kell nézni, hogy a költségvetést hogy kell ütemezni. Az útfelújítások tekintetében nagyjából
három évre próbálták felosztani a beruházásokat a jelzések alapján, amelyek a képviselői és a
lakossági jelzések alapján ideérkeztek. Nem fognak túllépni a költségvetés által adott
kereteken. Azt a fajta felmérést, amit a képviselő úr mond, 2007-ben vagy 2008-ban
elvégezték, a teljes rendszert kamerákkal kutatták, van egy adatbázis, de igazgató asszony
pontosabban válaszol.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A Mérey utcában másfél-két évvel ezelőtt történt a
töltővezetéken több csőtörés. A csővezeték állapota egyébként jónak mondható. Olyan
intézkedést hoztak, hogy a szivattyúra lágyindító berendezést kötöttek és megszűnt a
probléma. Nem érzik annyira akut problémának a Mérey utcát. Más dolog lenne, ha a város új
utakat kíván építeni és ezért szeretné kicserélni a csöveket. A Gördülő Fejlesztési Terv célja az
a törvényalkotó megfogalmazásában is, hogy a feladatokat ütemezzék. A szolgáltató anyagi
lehetősége a használati díj nagyságára terjed ki.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő három határozati
javaslat megszavazása után egy negyedik határozati javaslatot fogadjon el a közgyűlés, a
korábbiakban elmondta a javaslatát, tehát kérjék fel a Városüzemeltetési Igazgatóságot, hogy
végezzen egy felmérést a város vonatkozásában, a jövőbeni fejlesztések figyelembe vételével
vizsgálja meg a város víziközmű rendszerét. Tegyen javaslatot a beavatkozások
szükségességére és arra, hogy milyen költséggel járnak. A felmérésbe javasolja bevonni az
E.R.Ö.V.Zrt-t is.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. 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
210/2017.(IX.29.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd település vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1. Szekszárd település víziközmű –rendszere vonatkozásában - az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval egyeztetve - 2018. évre
vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási tervrészt az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-1-001-00-04
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-IV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Keselyűsi út ivóvíz hálózat csomóponti rekonstr. NA 80 tolózár és
szerelvényei 5 db, NA 100 tolózár és szerelvényei 5 db, NA 150 tolózár
és szerelvényei 2 db.
Altalaji tűzcsapok szerelvényei feltalajira (NA 100, 5 db)
Ivóvíz hálózati bekötések cseréje 20 db.
Előhegyi víztározó medence építészeti és gépészeti felújítása.
Összesen:

1099 e Ft
1114 e Ft
633 e Ft
1828 e Ft
2653 e Ft
7327 e Ft

Beruházások:
A víziközmű – rendszeren 2018. évre nem tervezünk
beruházásokat.
2. a 2018. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét
az önkormányzat a Bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
3. meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a bérletiüzemeltetési szerződésében foglalt teljes érvényességi időszakra
a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be,
és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot teljes
jogkörrel képviselje.
4. felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a II. 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
211/2017.(IX.29.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd-Bárányfok településrész vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd- Bárányfok települészrész víziközmű – rendszere
vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-vel, mint
szolgáltatóval egyeztetett a 2018. évre vonatkozó beruházási,
felújítási és pótlási tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
11-22761-2-001-00-11
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-G-IV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra

0 e Ft

Összesen:

0 e Ft

Beruházások:
A víziközmű – rendszeren 2018. évre nem tervezünk beruházásokat.
2. a 2018. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét
az Önkormányzat a Bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
3. meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település
bérleti – üzemeltetési szerződésében foglalt teljes érvényességi
időszakára a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett
35
kgy20170929jkv

terjessze be, és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot
teljes jogkörrel képviselje.
4. felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt.
vezérigazgatója
A polgármester szavazásra teszi fel a III. 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
212/2017.(IX.29.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd település szennyvíz-rendszere vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd település szennyvíz víziközmű –rendszere
vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval
egyeztetve - 2018. évre vonatkozó beruházási, felújítási és
pótlási tervrészt az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Víziközmű rendszer Hivatal által generált azonosítója:
21-22761-1-001-01-03
Víziközmű rendszer szolgáltatói azonosítója:
SZEKV-SZ-SZV
Felújítások, pótlások:
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra
Akna javítások, kiemelések (Selyem u., Kadarka ltp., Kiskadarka u.,
Szentgáli u., Bajcsy – Zsilinszky u.)
Átemelő szivattyúk felújítása (Fagyöngy u., Remete u., Palánk)
Gravitációs csatornahálózat rekonstrukciók (Arany J. u., Cseri J. u.,
Alisca u., Major u.)
Szennyvíz tisztító telep, utóülepítő északi sor kotrószerkezet felújítás
Szennyvíz tisztító telep, recirkulációs szivattyú felújítása

1393 e Ft
950 e Ft
1050 e Ft
500 e Ft
1500 e Ft
795 e Ft
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Szennyvíz tisztító telep, központi átemelő Flygt 3201 felújítása
Összesen:

729 e Ft
6917 e Ft

Beruházások:
Csatornavizsgáló kamera beszerzés

2367 e Ft
e Ft
2367 e Ft

Összesen:
Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:

9284 e Ft

2. a 2018. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét
az önkormányzat a bérleti-üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
3. meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t, hogy a település
Bérleti – üzemeltetési szerződésében foglalt teljes érvényességi
időszakára a Gördülő Fejlesztési Tervét készítse el, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyás végett
terjessze be és az eljárásban a Hatóság előtt az Önkormányzatot
teljes jogkörrel képviselje.
4. felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
meghatalmazási okirat aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.

Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
213/2017.(IX.29.) határozata
a szekszárdi víziközmű rendszer állapotának felméréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövőbeni
fejlesztési tervek figyelembe vétele mellett mérje fel a szekszárdi
víziközmű rendszer állapotát és készítsen kalkulációt arra
37
kgy20170929jkv

vonatkozóan, milyen költségvetési ráfordítást igényelne annak
karbantartása, felújítása;
2.
javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vonja be az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-t az állapotfelmérésbe és a költségvetési
kalkuláció készítésébe;
3.
felkéri a jegyzőt, hogy az elkészült szakmai anyagot 2018.
február 28. napjáig terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Artim Andrásné az
vezérigazgatója

E.R.Ö.V.

Viziközmű

Zrt.

21. A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
megállapodás minden részletre kiterjedő, a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azt.
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
214/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő együttműködési
megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő a
Tankerületi
Központ
által
működtetett
közoktatási
intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok
ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást;
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2.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására.

az

együttműködési

Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

22. A 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának meghirdetésére (
Szekszárd, Hunyadi u.2.) pályázat kiírása
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: Tekintettel arra, hogy a körzet háziorvosi feladatait ellátó
doktornő külföldön folytatja munkáját, szükségessé vált új háziorvost keresni a körzetbe. A
praxisjog visszaszállt a körzetre.
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
215/2017.(IX.29.) határozata
a 7. számú háziorvosi körzet működtetési jogának
meghirdetéséről szóló pályázat kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
dönt a 7. számú háziorvosi körzeti működtetési jogának
meghirdetéséről szóló pályázat kiírásáról;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy a 7.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási
formában való ellátására az előterjesztés melléklete szerinti
pályázati felhívást jelentesse meg a helyben szokásos módon és
az egészségügyi szakközlönyben;
Határidő:

2017. október 5.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

3.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy a
beérkezett pályázatokat elbírálásra a pályázati határidő lejártát
követő ülésre terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

Rácz Zoltán megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

23. Javaslat az 5. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
(207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
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
216/2017.(IX.29.) határozata
az 5. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosításáról
és a feladat-ellátási szerződés aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Dr. Klézli Júliával, az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet
orvosával kötendő háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására;
3.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a feladatellátási
szerződés
Tolna
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya és a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő részére történő megküldésére.
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A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

24. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(209. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Lányi Péter kuratóriumi tag sajnálatos halála miatt vált szükségessé
az alapító okirat módosítására. A határozati javaslat 2. pontjában van egy kipontozott rész az
új kuratóriumi tag választására vonatkozóan, erre kér javaslatot.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ- frakció Németh Judit nyugalmazott könyvtárigazgatót
javasolja kuratóriumi taggá választani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy nem érkezett más javaslat a közgyűléstől,
Németh Juditot javasolja kuratóriumi taggá választani. Ezzel a javaslattal együtt teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot.
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
217/2017.(IX.29.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. megállapítja, hogy Lányi Péter a VÍZ’P’ART Közalapítványban
betöltött kuratóriumi tagsága - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:25 § (1) bekezdés e) pontja alapján - 2017.
január 16. napjától megszűnt;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. a VÍZ’P’ART Közalapítvány kuratóriumi tagjává 2017. január
16. napjától Német Juditot választja meg határozatlan
időtartamra;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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3. a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. felhatalmazza a polgármestert
módosításának aláírására.

az

alapító

okirat

Határidő: 2017. október 16.
Felelős: Ács Rezső polgármester

25. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának
benyújtásához
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. egy KEHOP-os
pályázatot szeretne benyújtani a hőközpont korszerűsítése céljából. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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
218/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. pályázata
beadásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft. a KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése
című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtson be a
távhő rendszer fejlesztésére 232.000.000 Ft összegre;
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Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.
2.
hozzájárul, hogy a fenti pályázat nyertessége esetén a
megvalósításhoz szükséges önerőt a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. a saját költségvetése terhére biztosítsa.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.

26. Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és
levéltár beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes
vagyonkezelésbe vételének elfogadására
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Aljegyző kisasszonyt kéri, hogy egészítse ki szóban az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Kormány már júniusban
határozatban jóváhagyta a könyvtár-beruházást, melyet 2019-re szeretnének megvalósítani.
Az eljárásrend úgy zajlik, hogy a Kormányhatározat megszületését követően minden évben a
Modern Városok Program Bizottsága elé kerül a beruházás, mely az adott évre hagyja jóvá az
előterjesztésben foglalt beruházási részt. A Bizottság már augusztusban jóváhagyott egy
kettőszázmillió forint nagyságú összeget a beruházás előkészítésére. A támogatási
megállapodás megküldését várják a Miniszterelnökségtől. A Tudásközpont tervezésével
kapcsolatos közbeszerzés előkészítés alatt áll, egy akkreditált szaktanácsadó készíti a felhívástervezetet. A volt laktanya területe a Magyar Állam tulajdonában van, melyhez részben
kapcsolódik a Sport utcában lévő bozótos terület, melyet az önkormányzat a későbbiekben
sportberuházásokhoz kíván felhasználni és parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Ezzel
kapcsolatban az önkormányzat bejelentette az igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtnek, mely jóváhagyta az önkormányzat részére az ingyenes vagyonkezelésbe adását. Az
illetékes földhivatalnál hamarosan kezdeményezik a vagyonkezelési jog bejegyzését.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Mi indokolja a – véleményük szerint drága és fölösleges intézmény
létrehozását? A városban nem állnak sorok a levéltár és könyvtár bejárata előtt. Jelentős az
elvándorlás, a munkanélküliség, szeretné, ha valaki meg tudná győzni tényekkel.
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Zaják Rita képviselő: Mi lehet az oka, hogy a két ingatlant az állam nem adja az önkormányzat
tulajdonába? Közös fenntartás és egyéb okokból bonyolultnak tűnik ez a megoldás.
Ács Rezső polgármester: Az a jellemző, hogy nem adja át az állam az ingatlanjait
önkormányzati tulajdonba. A beruházást és fejlesztést ez nem befolyásolja. A könyvtár és
levéltár fenntartója más, egyértelműen elkülöníthető a kettő. Másfél év után furcsának érzi
Mezei képviselő úr kérdését, hiszen a könyvtár-levéltár egy épületbe való költöztetéséről a
döntés 2016 januárjában már megszületett. A megyei könyvtár a jelenleg nagyon rossz
körülmények között működik, a felnőtt és gyerek rész nem is egy helyen található. A könyvtár
nagyon szűken helyezkedik el a szomszédságában lévő társasházak között, ezért felújítása,
bővítése nem megoldható, rengeteg javaslat született egyébként rá. Ez már nem az a könyvtár,
aminek 2017-ben lennie kellene. Azt gondolja, hogy azért nem látogatják sokan, mert olyan,
amilyen. Ide nagyon komoly rendezvényeket szeretnének szervezni, hogy a fiatalokat újra
megpróbálják a könyvek irányába visszaterelni. A levéltárban más problémák vannak, nem
tudják már tárolni az anyagokat. Továbbá a Vármegyeháza épületét foglalja el, aminek a
használhatósága jelentős mértékben csökken. Akár kiállítóteremnek, akár a városi
rendezvények helyszínének is sokkal jobban bevonható lenne. Szakmai támogatással ezért
született az a megoldás, hogy kerüljön egy épületbe költöztetésre a két intézmény.
Zaják Rita képviselő: Költői kérdésként teszi fel, hogy az E-épület adott volna helyet a
könyvtárnak, de így két darab négycsillagos szálloda lesz egymás mellett a városban, miért? A
vendéglátó-ipari szakközépiskolával mi lesz?
Ács Rezső polgármester: Részinformációkkal rendelkezik ebben a témában. A Szakképző
Centrum fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ők ismerik a problémát, az a megoldás
született, hogy lelassítva a szállodaépítési projektet, beengedik a Szakképző Központot oda,
tehát a 2017/2018-as tanév az E-épületben zajlik le. A könyvtár-levéltárhoz hasonló arculatú
épületként lenne felújítva az iskola. Három forrásból oldható meg az épület felújítása, a
Nemzetgazdasági Minisztérium, mint fenntartó, a biztosító társaság és ha a költségek
konkréttá válnak, akkor tárgyalnak róla, hogy a Modern Városok Program szakképzési
blokkjából milyen részt tudnak erre a projektre elkülöníteni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A döntéselőkészítés nem volt teljesen korrekt, a városközpontban
vannak olyan épületek, ahol megfontolás tárgyává tehették volna az új projekteket. Például a
börtönépület, a nyomda, a megyeháza épülete. Véleménye szerint sokba fog kerülni az épület
és a fenntartás megterheli a város költségvetését.
Ács Rezső polgármester: A Vármegyeháza épületéből ki szeretnék költöztetni a levéltárat,
pont azért, hogy használható legyen az épület.
Rácz Zoltán képviselő: Egyetért a levéltár kiköltöztetésével, arra gondolt, hogy valamit kellene
az épülettel kezdeni.
Ács Rezső polgármester: Helytörténeti kiállítások, rendezvények helyszínéül szolgálhatna, ez
az elképzelés, amelyről az imént már beszélt.
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További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
219/2017. (IX.29.) határozata
a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív
könyvtár és levéltár beruházás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív
könyvtár és levéltár beruházást jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
220/2017. (IX.29.) határozata
egyes ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárd belterület 4000/10 és a 3807/6
hrsz-ú ingatlanoknak az Önkormányzat részére történő ingyenes
vagyonkezelésbe adását;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a fenti ingatlanok ingyenes
vagyonkezelésbe vételével kapcsolatos okiratok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

27. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi
Szakképző Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd,
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Szent László u. 8-12. (1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési
szerződés megkötésére
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
221/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési
szerződés elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Szakképzési Centrum között a Szekszárd, Szent László
u. 8-12. ingatlanra (hrsz.: 1803) vonatkozóan kötendő
vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja;
2
felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező vagyonkezelési szerződés aláírására.
A vagyonkezelési szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
28. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Pótanyagban megkapták a képviselők az előterjesztés kiegészítését.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
222/2017. (IX.29.) határozata
a Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításának
programját megtárgyalta, és
a Keselyűsi út déli oldalán fekvő 0258/3, 0258/4, 0258/5,
0258/6, 0258/7, 0258/11, 0258/12, 0258/13, 0258/14, 0258/15,
0258/16, 0267, 0272. hrsz-ú, továbbá a 0258/8, 0258/17,
0273/12, 0273/13, 0273/14. hrsz-ú területeket beépítésre nem
szánt mezőgazdasági területből beépítésre szánt területbe
kívánja átsorolni, Ipai Park létesítése céljából;
a területet - a településrendezési eszközök tárgyalásos
eljárásban történő módosítása érdekében - kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja;
felhatalmazza Ács Rezső polgármestert, hogy a NIPÜF Zrtvel kösse meg a tervezési finanszírozási szerződést.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
29. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.,
valamint a Szekszárdi Turisztikai NKft. felügyelőbizottságai ügyrendjének
jóváhagyása
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek. A felügyelőbizottságok is megtárgyalták az ügyrendeket.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Már említette, hogy nem ért egyet a Diákétkeztetési Kft. felügyelő
bizottsági tagjainak díjazásával, mert már sokkal kevesebb feladatot lát el a cég.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
223/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft./a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Kft./a Szekszárdi Turisztikai Nkft.
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft./a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Kft./ a Szekszárdi Turisztikai Nkft.
felügyelőbizottságának 3/2017. (IX.11.) FB számú; 1/2017.
(IX.18.) FB számú; 2/2017. (IX.22.) FB számú határozatával
elfogadott ügyrendjét.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Bay Attila/Zsikó Zoltán/Berlinger Attila ügyvezető

30. A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási
megállapodás módosítása
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
224/2017.(IX.29.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a köznevelési intézmény közös fenntartása és a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozása
céljából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szedres
Község Önkormányzata és Medina Község Önkormányzata által
kötött társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
mellékletében foglalt javaslat szerint elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt a megállapodás elkészítésére és a
polgármestert annak aláírására;
Határidő:
2017. szeptember 29.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a jegyzőt, hogy a társult önkormányzatok
képviselőinek aláírásával ellátott megállapodást nyújtsa be a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
dr. Molnár Kata jegyző

31. Javaslat alapítványok támogatására
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Tekintettel arra, hogy az alapítványi támogatások
esetében a közgyűlés jóváhagyása szükséges, kéri az előterjesztés támogatását, a Humán
Bizottság javaslatával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
225/2017. (IX.29.) határozata
civil szervezetek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Kulturális
Keret terhére 100.000,- forint támogatást nyújt az alábbi
alapítványoknak:
Sorszám
1.
2.

Alapítvány neve
A Diákokért Alapítvány
Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány
Összesen:

2017. évi Kulturális Keret
30.000,70.000,100.000,-Ft

2. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Civil Keret terhére 1.560.000,- forint
támogatást nyújt az alábbi alapítványoknak:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alapítvány neve
"JASZLICE"Családsegítő Közhasznú Alapítvány
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány
Szekszárd
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Az Egészségért Alapítvány
Betegápolásért Alapítvány
Chance á Tolna -Esély Tolnának Alapítvány
CSIGA-BIGA Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítvány
Eszterlánc Alapítvány
Gyöngysor Alapítvány
Kék Madár Alapítvány
Lelki Egészségünkért - Szekszárd Alapítvány
Mérey utca Óvodásokért Oktatási-Nevelési
Alapítvány
Nyitott Világ Alapítvány
Sportélmény Alapítvány
Szekszárdi Kamarazenekari Alapítvány
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
Összesen:

2017. évi Civil Keret
50.000,140.000,150.000,80.000,100.000,50.000,90.000,80.000,60.000,130.000,80.000,50.000,100.000,50.000,150.000,100.000,100.000,1.560.000,- Ft

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a
támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
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Határidő:
Felelős:

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

32. A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót dr. Haag Éva alpolgármesternek.
dr. Haag Éva alpolgármester: A szőlőhegyi óvoda felújításával összefüggésben kerül az
előterjesztés napirendre. Jelentős energetikai korszerűsítés valósul meg az óvodában, ahol a
családi napközi is helyt kap, az ún. lelakási időszakból maradó időtartamra és a felújítás miatt
úgy állapodnak meg az alapítvánnyal, hogy a bérleti díjat közösen állják. A megállapodás az
átmeneti időszakra vonatkozik.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
226/2017. (IX.29.) határozata
a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány részére
bérleti költségek fedezetére 960.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendeletének „Államháztartáson kívüli
szervezetek, egyesület támogatása” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;

Hivatalt

a

támogatási
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Határidő:
Felelős:

2017. október 6.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. október 13.
Ács Rezső polgármester

33. A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Fontos, hogy a szekszárdiak értesüljenek a körülöttük zajló
eseményekről. A Televízió kérelemmel fordult az önkormányzathoz, a tavalyi évi működésük
kiegészítésére. Javasolja a televízió munkájának segítését.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Hiányolja, hogy a Tolnatáj Televízió nem közvetíti a közgyűlési üléseket.
Nem tartja korrektnek, hogy a polgármester úr elmondja az ülések végén, mi történt, mert
félre vannak tájékoztatva az emberek, nemcsak az történik a közgyűlésen.
Ács Rezső polgármester: Nem tájékoztatja félre az embereket, ha konkrét észrevétele van,
megkéri a képviselőt, hogy jelezze.
dr. Mezei László képviselő: Nem támogatja az elképzelést. Ha korrekt a városvezetés, az
eszközei is korrektek. A polgármester összefoglalja, mi történt a közgyűlésen, az nem céltalan.
Ezt jól lehet csinálni Közép-Amerikában, Délkelet-Ázsiában stb. Korábban Horváth István
polgármester harminc százalékos megjelenést biztosított az ellenfélnek, nekik ez nincs meg.
Nem baj, ők saját kamerával is tudnak dolgozni. A kerékpárútról szóló posztjuk
negyvennégyezer like-ot kapott, ami nem rossz eredmény.
Ács Rezső polgármester: Az, hogy valaki elmondja, milyen döntések születtek, miért középamerikai módszer? Ha a csúsztatásoknál tartanak, azt mondták a képviselő urak, hogy a város
négyszáz millió forintért festette le a kerékpárutakat, tudják, hogy ez nem igaz. A négyszáz
milliós pályázat egy teljes rendszer kiépítését takarja, nem csak a felfestéseket. Ez hazugság.
dr. Mezei László képviselő közbeszólásában elmondja, hogy kijavították az elírást.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
227/2017. (IX.29.) határozata
a Tolnatáj Televízió támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. részére
műsorszolgáltatási többletfeladatok ellátására bruttó 4.000.000
Ft összeget biztosít Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
„Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek támogatása”
kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy számla ellenében
gondoskodjon az összeg kifizetéséről;
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Zaják Rita megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

34. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Mindenki tudja, milyen sikeres a felnőtt női kosárlabda klub
Szekszárdon. A héten léptek ki először az európai porondra, a francia válogatott ellen, jó
hangulatú mérkőzésen nyertek. Az önkormányzat számára kötelezettség is, hogy a nyugodt
feltételek biztosításához hozzájáruljon. A közgyűlés eddig is partner volt a célok
támogatásában. Azt kérte a KSC, hogy a közgyűlés emelje meg a támogatási összeget. Javasolja
a közgyűlésnek, hogy a KSC előtt álló őszi szezon segítéséhez egy negyven millió forintos
támogatással járuljon hozzá az önkormányzat. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági-elnök-helyettes: A bizottság támogatja az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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dr. Mezei László képviselő: A Kosárlabda Club nem nyújtott be üzleti, pénzügyi tervet és nem
látják a szponzorokkal kötött szerződésekről szóló információt. Ebben az évben kapott már
támogatást az egyesület és ismét kér. Elfogadhatatlan, mert van a városban több
sportegyesület, akik semmit nem kapnak. Ő is szereti a kosárlabdát, de nem erről van szó.
Kifejezetten külföldi kosárlabdázók személyes karrierjét segíti a város, melynek hatása a
fiatalok tömegsportjára szinte nulla. A támogatások úgy működnek, hogy beadnak pénzügyi
tervet, arra kérnek húsz milliót, hogy… stb. Bizottsági elnök asszony is tudna felsorolni
szervezeteket, ahol sok gyerekkel foglalkoznak, tömegsportot támogatnak stb.
Szabó Balázs képviselő: Bejelenti, hogy személyes érintettség okán nem szavaz a napirendi
pont esetében. A képviselő úr, amiket elmondott, szöges ellentétben van a KSC működésével,
de nem tisztje őket megvédeni. Körültekintőbbnek kellene lennie képviselőtársának, mielőtt
ítéletet mond a klubról.
Zaják Rita képviselő: Nem népszerű az, akinek ellenvéleménye van. A Humán Bizottság ülésén
is azt mondta, hogy ha ötvenezer forintot ítélnek meg valakinek, ahhoz ötven oldalas
dokumentációt kell kitöltenie. Ezért kérte, hogy a támogatás felhasználásáról készítsenek
valamilyen kimutatást. Amikor valaki negyven millió forintot kér, legalább ugyanennyi
kötelezettsége legyen az elszámolásban is, az éves költségvetésének a nagyságát sem tudja.
Pl. az Unio Boksz-Team kb. ötven-hatvan hátrányos helyzetű gyermek gondozását látja el, nem
tudja, mennyi lehet az éves költségvetésük. Ő is kérni fogja, hogy azokat az egyesületeket
arányaiban támogassa a közgyűlés.
Máté István képviselő: Nyilvánvalónak tűnik, hogy a KSC el fog tudni számolni a kapott
támogatásokkal. Tudomásul kell venni, hogy az élsport mindenhol drága. Szekszárdnak a
sportéletben kitörési pontot kell keresni, a női kosárlabda jó alternatíva erre és a sikerek
jönnek. Ha a másik oldalról nézik, hogy a kosárlabda képes-e nagy számú embertömeget
megmozgatni, akkor az látszik, hogy a mérkőzések látogatottsága kivételes. A KSC az utóbbi
húsz évben az élvonalba tartozott, de soha nem ért el kirívó sikert. A TAO- pályázati pénzek
felhasználása mentén jelentős létszámban kosárlabdáznak a gyerekek. Nagyon örülni kell,
hogy Szekszárdnak van egy ilyen sikeres csapata.
Rácz Zoltán képviselő: Úgy gondolja, akkor van rendben a dolog, ha az utánpótlásra
ugyanannyi energiát fektet a város, mint az élsportra. Kifejezetten örül annak, hogy ilyen
sportesemények történnek Szekszárdon.
Ács Rezső polgármester: A város odafigyel az élsportra, az idén két kosárlabda pályát is
átadtak a gyerekek részére. Szóba kerültek a külföldi játékosok, ehhez kapcsolódóan
elmondja, hogy nagyon kevés olyan sportegyesület van, amely nemzetközi porondra kijutott
és ennyi saját nevelésű, helyi kötődésű játékos tagja a keretnek. Úgy gondolja, hogy a városnak
meg kellett hoznia egy döntést a fejekben, hogy maradjanak-e ez elmúlt évekre jellemző
szinten vagy a város nevét, marketingjét megpörgetve szeretnének továbblépni. Ezt a helyi
vállalkozások és a város is így gondolta. Ez a siker a többi sportegyesületre is hatással lesz, a
gyerekek számára is követendő példa. Az, hogy négy éves szerződéssel bírunk az edző kapcsán,
az a város előnyére válik, nem biztos, hogy forintban ki lehet fejezni ezt az előnyt. A KSC által
elkészített pénzügyi összesítést odaadja alpolgármester asszonynak, akinél meg lehet
tekinteni azt. Nem tartalmaz titkos adatokat, de a KSC számára stratégiailag előnytelen lehet,
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ha ezek a számok más kezébe kerülnek, levonhatnak belőle következtetéseket gyengeségekre,
erősségekre stb. Háromszáznyolcvan millió forint körüli költségvetés az, amivel nemzetközi
kupában részt tudnak venni. A kosárlabdának nagy közösségformáló ereje is van, ez látszik a
meccseken is.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Szabó Balázs képviselő személyes érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
228/2017. (IX.29.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Kosárlabda Sport Club részére a bajnoki
szezon zökkenőmentes megkezdése érdekében 40.000.000,- Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
rendeletének „Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek
támogatása” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2017. október 6.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. október 13.
Ács Rezső polgármester

35. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesülettel
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: A bizottsági ülésen részt vett Badacsonyi László
egyesületi elnök, aki részletesen elmondta, hogy olyan tevékenységet szeretnének gyakorolni,
amit a városban nem végez senki. Az alpinista technológiával történő mentésekről, kutatómentő kutyakiképzésekről van szó, a városban lévő búvárokkal összehangoltan szeretnének
egy hiányt pótolni. Ehhez sok pénzre van szükségük, a vizsgadíjak is nagyon drágák, de ettől
függetlenül most is működnek. Az együttműködési megállapodást mindenképpen támogatja
a bizottság.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elnök megerősítette, hogy
eddig mindent saját zsebből álltak. Ez az egyesület a rendkívüli helyzetekre rendezkedett be.
Kéri és javasolja a közgyűlésnek, gondolja át a támogatást. A speciális képzések
megszerzéséhez pénzeszközre lesz szükségük, melyet kérni fognak. Példaértékű munkát
végeznek.
Ács Rezső polgármester: Ő is úgy gondolja, hogy példaértékű munkát végeznek.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
229/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő:

2017. október 6.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II.
negyedév)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök-helyettes: 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 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
230/2017. (IX.29.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2017. április 1. – 2017. június
30. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
37. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy sok idő eltelt az utolsó ülés óta, a
szeptember pedig eseménydús hónap. A Város Napja, a Szüreti Napok nagyon eseménydúsak
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voltak. Köszöni azoknak a képviselőknek, akik eljöttek a rendezvényekre. A Modern Városok
Programnak köszönhetően folyamatosan zajlik a munka a háttérben.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslatot egy plusz ponttal javasolja kiegészíteni. A
műfüves pályákhoz kapcsolódóan egy háromoldalú megállapodás született az MLSZ, a
Tankerületi Központ és az önkormányzat között. Az egyeztetés során pontosításra került, hogy
a fenntartási költségeket teljes egészében az önkormányzat vállalja. Javasolja tehát a
határozati javaslat hatodik ponttal való kiegészítését az alábbiak szerint:
„A Közgyűlés módosítja az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról szóló 68/2016. (III.31.) határozat 5. pontját az alábbiak szerint:
„A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázat nyertessége esetén a karbantartási költségek
megfizetésére a Garay János Általános Iskola, és a Baka István Általános Iskola
vonatkozásában a mindenkor hatályos költségvetés dologi kiadásainak terhére.”
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Szeretné megjegyezni, hogy a Garay János Általános Iskolában átadásra
került műfüves pályát ő nem vette volna át, mert veszélyes. A pálya külső részén van egy kiálló
betonrész, valamint vezeték megy a pálya előtt, amibe belebotlanak a gyerekek.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a jelzést, ők is szeretnék minél hamarabb elhárítani a
balesetveszélyt.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítését, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett,
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
231/2017. (IX.29.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az 59/2017. (III.29.), a 96/2017. (IV.27.), a
103/2017. (IV.27.), a 109/2017. (V.18.), a 133/2017. (V.18.), a
139-145/2017. (V.18.) 142-145/2017. (V.18.), a 146/2017.
(VI.22.), a 148-150/2017. (VI.22.), a 152-153/2017. (VI.22.), a
155-157/2017. (VI.22.), a 161/2017. (VI.22.), a 164-166/2017.
(VI.22.), a 170-182/2017. (VI.22.), a 184-193. (VI.22.) számú
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határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót;
2.
visszavonja
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló 145/2017. (V.18.) közgyűlési határozat 3.
pontját;
3.
kiegészíti az „Elektromos töltőállomások kiépítése
Szekszárdon” című pályázat benyújtásáról szóló, 225/2016.
(VIII.17.) közgyűlési határozatot az alábbi ponttal:
„4. A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésének terhére 8.543.077
Ft többletönerőt biztosít a pályázat megvalósításához szükséges
„C” típusú villámtöltő cseréjéhez;
4.
módosítja a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtandó pályázatok benyújtásáról szóló
18/2017. (II.2.) közgyűlési határozat 2. pontját az alábbiak
szerint:
„2. elsődleges prioritásúként támogatja a 2.) pályázati ablak
alapján a térségi feladatok ellátást célzó beruházást, kettő
kutyafuttató és egy játszótér létesítését, melynek
összköltségvetése bruttó 13.427.012 Ft, ebből az igényelt
támogatás 11.412.960 Ft, melyhez önerőként 2.014.052 Ft-ot +
48.513 Ft önerő kiegészítést biztosít a 2017. évi költségvetés
Felhalmozási Céltartalék keret terhére.”;
5.
meghosszabbítja a 63/2017. (III.29.) számú közgyűlési
határozatban foglalt, a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra
Nonprofit Kft. által létrehozott Konzorciummal- az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok átmeneti
ellátására kötött határozott idejű szerződés határidejét 2017.
december 31-ig.
6.
A Közgyűlés módosítja az „MLSZ Országos Pályaépítési
Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló
68/2016. (III.31.) határozat 5. pontját az alábbiak szerint:
„A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázat nyertessége
esetén a karbantartási költségek megfizetésére a Garay János
Általános Iskola, és a Baka István Általános Iskola
vonatkozásában a mindenkor hatályos költségvetés dologi
kiadásainak terhére.”
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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38. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club támogatási kérelme látvány-csapatsport
támogatással megvalósuló ingatlan beruházáshoz
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja az újonnan felvett napirendi pontról,
hogy az egyesület visszatérítendő támogatást szeretne kérni a Garay János Általános Iskolában
épülő öltözők befejezésére, a TAO-támogatáshoz jutásukig. Javasolja, hogy segítsék a
felújítást. Az is példaértékű, hogy a Fekete Gólyák Kézilabda Club a Garayban a tornatermet
és az öltözőket felújítja.
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
232/2017. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport
támogatással megvalósuló ingatlan beruházásával kapcsolatos
támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére a
látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan
beruházással kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének
biztosítására 15.000.000 forint összegű visszatérítendő
támogatást nyújt 2017. december 31-i visszafizetési határidővel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetési rendeletének terhére;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. október 6.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. október 13.
Ács Rezső polgármester
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39. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt
hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Felelősségű

Társaság

Ács Rezső polgármester: A Közgyűlés által korábban elfogadott folyószámla-hitelkeret lejár és
2018. január elsejétől a biztonságos működtetés érdekében 95 millió Ft összegű hitelkeretet
szeretne a cég igényelni. Kéri a tulajdonos közgyűléstől a támogatást.
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
233/2017.(IX.29.) határozata
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,
mint alapító tulajdonos
1.
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 95 millió forint hitelkeret
biztosítására
szerződést
kössön
a
Mecsekvidéke
Takarékszövetkezettel a 2 – 5. pontban foglaltak szerint;
2.
hozzájárul, hogy a hitel biztosítékául a Szekszárd, Sárvíz
u.4. szám alatti telephely ingatlan a hitel fedezetéül szolgáljon;
3.
hozzájárul
a
biztosítékul
szolgáló
ingatlanok
vonatkozásában a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet javára a
jelzálogjognak
az
ingatlan-nyilvántartásba
történő
bejegyzéséhez;
4.
készfizető kezességet vállal a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. által szerződéssel lekötött 95 millió hitelkeret
biztosításaként;
5.
a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul
hozzá:
a)
a hitel mértéke 95 millió HUF hitel;
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b) futamidő: a szerződéskötés és folyósítási feltételek
teljesítéstől számított maximum 365 nap. A hitel szükség esetén
megújítható;
c) a kamat mértéke legfeljebb: 3 havi BUBOR + 1,38 % évente,
évi 0,3 % rendelkezésre tartási díj mellett;
6.
felhatalmazza
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Polgármesterét, valamint a Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Kft. –t a szükséges okiratok aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Csukle Tibor ügyvezető igazgató
40. A Szekszárdi UFC részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Szekszárdi Utánpótlásnevelő
Football Club a TAO-pályázatok keretében szeretne edzésterületet felújítani a szekszárdi
sporttelepen. Ehhez, mint a terület tulajdonosának, szükség van az önkormányzat
hozzájárulására. Javasolja, hogy a közgyűlés adja meg a hozzájáruló nyilatkozatot a Club
részére.
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
234/2017.(IX.29.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club (Szekszárd, Keselyűsi út 1-3.) a
szekszárdi sporttelep kérelemben megjelölt nagyságrendileg
12 000 négyzetméter edzésterületet TAO program keretében
felújítsa és a beruházás megvalósítását követően a Szekszárd
belterület 3802 ingatlan vonatkozásában hozzájárul a Magyar
Állam javára a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez.
Határidő: 2017. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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41. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációi


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Aszfalthulladék
szabálytalan kezelése” címmel.

Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő két interpellációját megkapták a képviselők
írásban. Kívánja-e kiegészíteni az interpellációit?
Rácz Zoltán képviselő: Kapott egy lakossági bejelentést, hogy aszfalthulladékot ásnak el az
elkerülő út mellett. Úgy gondolta, hogy bejelenti. Szolnokra küldte a bejelentést, ahonnan
áttették a szekszárdi járási hivatalhoz az ügyet. Személyesen elment a hivatalhoz, ott közölték,
hogy a jegyző asszonyhoz tartozik az ügy. Jegyző asszony nagyon korrekt módon intézkedett,
ami ebben bosszantja, az az, hogy nincs rendben a környezetvédelmi téma. Aszfalthulladékot
valószínűleg csak állami beruházásból termeltek ki, olyan emberek állíthatták elő, akikre
rálátása lehet a városnak. A közterület-felügyelők hogyhogy nem vették észre, hogy ez
történik? Amikor ő öt percet tilosban parkol, azt rögtön észreveszik. Jegyző asszony gyors
intézkedését köszöni szépen.
Ács Rezső polgármester: Elfogadja jegyző asszony intézkedését az ügyben, tehát elfogadja az
interpellációra adott választ képviselő úr?
Rácz Zoltán képviselő: Igen, elfogadja.


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Kátyúk okozta
károk megtérítése” címmel.

Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kiegészíteni valója a képviselőnek a második
interpellációhoz?
Rácz Zoltán képviselő: Igen, az eset vele történt meg, jelentős anyagi kára jelentkezett ezáltal.
Kérdése, hogy ha télen keletkezik úthiba, azt miért nem a tavasszal javítják ki? Miért várnak
vele augusztusig? Mit kell tennie a szekszárdi polgárnak akkor, amikor nem azonnal és
drasztikusan okoz az úthiba kárt az autóján? Miért a külterületen épít a város utat, miért nem
hozza rendbe a városi útburkolatot? Az a szekszárdi polgár, aki hasonlóan jár, milyen
kártérítésre számíthat a várostól?
Ács Rezső polgármester: A város igyekszik a saját belterületi és külterületi útjait a saját
súlyuknak megfelelően kezelni és felújítani. Döntéseket kell hozni, egyik oldalról a belvárosban
kell fejleszteni, másik oldalról a külterületeken élők is szekszárdi polgárok, joggal kérdezik,
hogy azokat a feltételeket miért nem kapják meg. Pályázati forrásból történt a Bor utca, de a
Bartina utca felújítása is. Ahogy a források lehetővé teszik, próbálják ezt megoldani. Jelenleg
is zajlik kátyúzás, elég jól ki van táblázva. Óvatosan kell menni, de ha valaki betartja a
sebességkorlátozást, kisebb esélye van annak, hogy kárt szenvedjen. Arra a kérdésre, hogy
miért augusztusban történik a kátyúzás, megkéri a városüzemeltetési igazgatóság vezetőjét,
válaszoljon rá. A kártérítéssel kapcsolatban elmondják, a kereskedelmi televíziókban is
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többször téma, hogy a kátyúkból eredő károkat bizonyítani kell. Feléjük kell igényt benyújtani,
ha egyértelműen bizonyítható a kátyúkból eredő kár. Van felelősségbiztosításuk, melynek a
terhére a biztosító fogja az önkormányzat helyett megtéríteni az igazolható és erre
visszavezethető károkat. A Városüzemeltetési és Fejlesztési Igazgatóságot kell keresnie a
szekszárdiaknak. Kéri az igazgatóságvezető urat, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésre.
Märcz László igazgatóságvezető: Szeretné pontosítani, hogy már február és március
hónapban is végeznek kátyúzási munkákat, de csak hideg aszfalttal. Ez nem a legtökéletesebb
módszer. Tavasz végén kezdik a melegaszfaltozási munkákat. Azért van ilyen nagy
mennyiségben feltárva az aszfalt, mert gazdaságosan egy bizonyos mennyiségű aszfaltot el
kell ide hozatni. Az aszfaltozás nem a legtökéletesebb módszer, előfordul, hogy esőzések
alkalmával tovább romlik az út állapota, ezért még ősszel is végeznek egy utó kátyúzási
munkát.
Rácz Zoltán képviselő: Köszöni a választ. Az a probléma, hogy amikor nem túl nagy kátyúba
megy az ember az autójával- mert ha egy félméteresbe hajt, akkor ott rögtön összetörik a kocsi
és igazolható a kár- a gumikban elszakad egy szál, és annak idő kell, mire a gumi kidudorodik
az oldalán. Ezt nem lehet igazolni. Ő többszáz kilométer után tapasztalta, hogy erősödik a
rázkódás a kerékben. Változatlanul fenntartja, hogy április elején ki voltak jelölve az úthibák
„Felsővárosban” és ezt augusztus vége felé javították ki. A következő az, hogy vezérigazgató
asszony is mondta, volt egy felmérés a víziközművek állapotára vonatkozóan és született egy
terv. Ezt hiányolja Felsővárosban. Az, hogy a Kővári úr házáig rendben van az út, örül neki, de
nagyon rossz állapotúak az utak, mégse lehet karba tett kézzel nézni. Nem fogadja el a választ,
konkrét tervet kér a javítási munkálatokra.
Ács Rezső polgármester: Szeretné aláhúzni, hogy a kátyúkárok bizonyításával kapcsolatos
eljárás nem szekszárdi sajátosság, hanem mindenhol így működik. Ha ők felelőtlenül, bárki
bejelentésére kifizetnék a kárt, elképzelhetik, hogy a városüzemeltetési költségek hány
százalékát fizetnék ki.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 11 fő- 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Tolnai Népújságban
megjelent cikkel kapcsolatban.

Rácz Zoltán képviselő: A 2017. szeptember 10-i számban Potápi Árpád bocsánatkérésre
szólítja fel a Jobbikot. Nem tisztje megvédeni a pártot. A független hetilapban Potápi Árpád
hogyan tehet politikai nyilatkozatot egy másik párttal szemben? Felteszi, hogy válaszadásra
nem adtak lehetőséget. Nemrég azért utasították el egy rendezvényre szóló hirdetés
megjelentetését, mert a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. vezetője és az újság főszerkesztője
megállapodása értelmében nem politikai lapról van szó. Ha közpénzen fenntartott és legalább
fele részben a polgármester „hurrá-optimizmusát” közvetítő lapról beszélünk, akkor ez nincs
így rendben. Továbbra is az a javaslata, hogy a tartalom harmada a többségi párté, harmada
az ellenzéké, harmada a civileké legyen. Ez adna normális működést a lapnak.
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Ács Rezső polgármester: A Tolnai Népújságot említette a képviselő?
Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Vasárnapra gondolt.
Ács Rezső polgármester: Ugyanazt tudja mondani, mint eddig. Ha megfelelő hírértékű
dolgokat végeznek a közgyűlés tagjai, arról általában szokott tudósítani a Szekszárdi Vasárnap.


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

Rácz Zoltán képviselő: Mikor áll ki polgármester úr elnézést kérni a szekszárdiaktól, hogy nem
mondott igazat a távhővezetékkel kapcsolatban? A dolog úgy áll, hogy a megkapott gazdasági
számítás egyértelműen kizárja, hogy hulladékhővel lehetne a távvezetékbe hőt táplálni. A
fűtést technológiai gőzzel fogják előállítani. A bekért és megkapott tájékoztatás alapján
állítják, hogy Finnországban, sőt egész Európában nincs ilyen távhővezeték. Ha van erről a
polgármesternek tudomása, azt pontosan meg kellene fogalmazni. Paks 1kwh energiát 15
forintért állít elő. Ügyeskedéssel olyan helyzet állhat elő, hogy Szekszárdra éppen gazdaságos
lenne a hő átszállítása. A Paks II. ugyanezt 65 forintért fogja előállítani. Ha nem épül Paks II.,
mit fog szállítani ez a vezeték? Ha épül, minimum négyszeresébe fog kerülni 1 kwh energia és
ennek megfelelően alakul a hőenergia ára is. Ezek egyik tétele sem igaz, amit a polgármester
elmondott a közgyűlésen, melyre hivatkozva megszavaztatta az anyagot. Reméli, hogy
rövidesen ki tudják perelni a teljes gazdasági számításnak nevezett valamit. Az is kiderült, hogy
annak semmi köze Szekszárdhoz. Az az atomerőműnek egy belső vizsgálata, mely megállapítja,
hogy a Paksi Atomerőműnek ez megérné.
Ács Rezső polgármester: Nincs tisztában vele, melyik tanulmányról beszélnek, ezek szerint a
kerítésen belüliről? Ő nem arról beszél, mert a távhős a kerítésen kívüli. Nem fog kiállni, mert
nincs miért. Egyébként van Európában minta a távhővezetékre. Ha komolyan akarnak ezzel
foglalkozni, kell rászánni egy kis időt és energiát a megkeresésére. Annyit segít, hogy a
szakirodalom is foglalkozott a kérdéssel, pont olyannal, mint amilyen távhővezetéket ők
terveznek. Azt is tudják, hogy a paksi lakótelepek fűtésének egy részét az Atomerőműből
kapott hűtővíz által biztosított hőmennyiség felhasználásával végzik. Az a tizenöt-tizenhatezer
szekszárdi, reményeik szerint kedvezőbben fogja kapni a lakásokban a hőt, a gáz és olaj
világpiaci árától függetlenül. Hosszú távú szerződés keretében, stabilan fogja tudni kalkulálni
a rezsiköltségeit, ez jelentős lépés lesz. A Föld nyersolajkészletének fogyása az árakban meg
fog jelenni, de ez másik történet. A beruházás meg fog valósulni. Nincs miért kiállnia.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kutyamenhellyel
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Tájékoztatásul elmondja, hogy eljutottak egy olyan szintre, hogy
Józsefpusztán találtak 1,4 hektár magántulajdont, melyről kiderült, Marcus Schieber
tulajdona. Javasolja a Közgyűlésnek, jelöljön ki személyeket arra a feladatra, hogy telekcserés
vagy más módszerrel rendezzék ezt a dolgot. Annak ellenére, hogy jelentős felzúdulást
tapasztaltak az ügyben, ha a tulajdonossal leülnek tárgyalni, van rá esély, hogy kialakuljon,
hogyan menjen tovább az ügy.
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Ács Rezső polgármester: Úgy tudja, hogy a lakosság egy része nem ért egyet a szolgáltatás
ottani elhelyezésével. Oda kell figyelniük, mit mondanak az ott lakók, őket is meg kell érteni,
ha más véleményük van a dologról.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a polgármesteri
hivatal költségeivel kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Arra kíváncsi, hogy a beruházás milyen költségeket emésztett fel?
Kéri, hogy mondjon valamit arról, hogy a nyomozás nem zárta ki a szándékos gyújtogatás
esetét. Erről mi a véleménye?
Ács Rezső polgármester: Amikor kiköltözött az önkormányzat az épületből és megvalósult az
energetikai ill. fűtésrendszer korszerűsítése, utána azt gondolták, célszerű hosszú távra
rendbe tenni a hivatalt. A műemlékvédelmi eljárások miatt bonyolult volt a dolog. Reményeik
szerint a hivatalra hosszú távon nem kell költeni. Fejből nem tudja a számokat, de meg fogja
kapni képviselő úr, illetve fent lesz a honlapon. A tűzzel kapcsolatban nem szerencsések a
találgatások. A rendőrség felfüggesztette a nyomozást. Ha újabb információ kerül elő, újra
indítják a nyomozást. A városnak nincs ezzel kapcsolatban teendője.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékpárúttal
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Megnézték a forgalmat a szakaszon. Méréseik a valóságot
tükrözik, ezer körüli jármű érkezett északi oldalról 7.30 és 8.30 között hat darab kerékpárral.
Nem látják az összefüggést, hogy a szórakoztatást, sportot tolja Keselyűs felé, úgy épít
kerékpárutakat, hogy az nincs előkészítve. Az a kollégája, aki kezelte az információkat,
félreértette a kijelentést, azt, hogy egy országos pályázatban négyszáz millió forint van ezekre
betervezve, úgy értette, hogy Szekszárdon fogják ennyi pénzből megcsinálni az utat. Pár perc
múlva közölte vele, hogy rosszul értette az információt. Tévedtek. Szekszárdon oltári kupleráj
van a kerékpárutakkal kapcsolatban. Javasolja, hogy vizsgálják meg a helyzetet. Szét van
darabolva az út. Ha a belvárosba akar jutni az ember, tizenkétszer leszállítják a kerékpárról. Az
északi bejárattal kapcsolatos jelzések kifejezetten gázosak.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Ha jószándékú akar lenni, akkor a négyszáz millió forintos felfestésről
szóló állításuk tévedés volt, ha rossz szándékú, akkor hazugságnak mondaná. Nem szerencsés
ilyet mondani. A kerékpárúttal kapcsolatban tartottak két fórumot, egyiken talán a képviselő
úr is ott volt. Először készült egy tanulmány, utána egy számítógépes modellező program.
Megvárták a szeptemberi hónap tapasztalatait. Október hónapban meg fogják tartani a
harmadik fórumot a kerékpárúttal kapcsolatban. Azokat a részeket festették fel egyelőre, ami
nem olyan költséges. A kerékpárút egészen a Garay térig jön majd föl. A harmadik fórumon
elhangzottak alapján megpróbálják a legjobb megoldást megkeresni. Három éve mondja, hogy
a várost észak-déli irányban összekötő kerékpárúttal látják el. A kórháztól kifelé meg lehet
nézni, mennyien használják a kerékpárutat. Fél mondattal említette képviselő úr Gemencet,
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igen, oda is terveznek fejlesztéseket és oda is el lehet jutni kerékpárral majd. Az ökoturizmus
fontos része ez. Gondolkodjanak közösen a megoldásokon, nyitottak rá.
Ferencz Zoltán és Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az Orbán-tervekkel
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Olvasta Kósa Lajos úr terveit a Modern Városokkal kapcsolatban,
melyben Szekszárd egy fillérrel sem szerepel. Felsorol néhány példát. Ugyancsak Kósa úr
terveiben Zalaegerszeg 3359 millióval, 2160 millióval, Óbuda 1800 millióval szerepel. Szerinte
a Magyar Közlöny hiteles. Kérdése, hogy a polgármester által említett uszodával kapcsolatban
valóban nincs forrás? Másik kérdése a szállodaépítéssel kapcsolatos, hol tartanak, ki fog
építeni? Hol tartanak a tervekben? Kósa „kupak” Lajos tervében Szekszárd nem szerepel.
Ács Rezső polgármester: Tiszteljék meg egymást azzal, hogy nem beszélnek így miniszterről.
Ez a képviselőt minősíti. Nem érti, honnan vette a számokat, mert nyilván szemet szúrt a
képviselőnek, mekkora különbségek vannak az összegek között és az, hogy Óbuda nem megyei
jogú város. Bizonyára arra is emlékszik, hogy aljegyző asszony korábban elmondta, hogy
Kormányhatározat alapján 260 millió forintot kapnak az idei évben csak a könyvtár-levéltár
előkészítésére. Nem egyszerre jelennek meg a kormányhatározatok. Az év végéig vélhetően a
kormány a költségeket biztosítani fogja. Az uszodával kapcsolatban múltkor nem azt mondta,
hogy nincs forrás, hanem készen vannak a tervek és építési engedély. Társasági adóból
összegyűjtöttek nyolcszázmillió forintot. Abban a pillanatban, ahogy a források rendelkezésre
állnak, a beruházás megkezdhető. A forrás a városban még nem áll rendelkezésre. A
szállodával kapcsolatban az E-épület tűnik a legideálisabb helyszínnek. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felértékeltette az ingatlant, megvan a hajlandóság, hogy térítés ellenében
a beruházás keretében - tekintettel arra, hogy nem közfeladat ellátásról van szó - a projekthez
rendelkezésre bocsássa. Itt tart a beruházás. A régi uszoda helyét tartalékként tartják egyelőre
számon. A Gemenc magánulajdonban lévő, ötven éves épület, nem felel meg semmilyen
szempontból egy négycsillagos szálloda kialakításához szükséges alapnak. Az önkormányzat
megtesz mindent annak érdekében, hogy a Gemenc Szálló áldatlan állapotát megszűntessék.
A Gemenc kilóg a sorból, a környéke már szépen rendben van.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 15
perckor berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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