Szám: IV/B/20-5/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 26-án
(csütörtök) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Pap Máté, Kővári László, Gyurkovics
János, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita, Kerekes László képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Rácz Zoltán képviselő.

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs képviselő.

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

Ódor János igazgató,
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.

Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony jelezte, hogy előterjesztőként a meghívóban
szereplő 35. napirendi pontot visszavonja.
dr. Molnár Kata jegyző: A nyilvános ülés napirendjéhez kéri felvenni a „Javaslat
felügyelőbizottsági tag kinevezésére” című előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy van-e bejelenteni valójuk a képviselőknek a
„Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz?
Zaják Rita képviselő: Hat kérdést szeretne feltenni polgármester úrhoz az alábbi témákban:
1. hulladékfeldolgozó;
2. markológép;
3. galambok;
4. távhővezeték;
5. vadállatok belterületen;
6. diákétkeztetés.
Jelzi, hogy ha esetleg nem tud a napirendi pontig maradni az ülésen, visszavonja a kérdéseit.
dr. Mezei László képviselő: Kérdést szeretne feltenni Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárd
közútjaival kapcsolatban.
Kerekes László képviselő: A kerékhegyi betonútépítéssel kapcsolatban szeretne kérdést
feltenni polgármester úrhoz.
Ács Rezső polgármester: Bejelenti, hogy Szabó Balázs képviselő interpellációt kíván feltenni
a polgármesterhez a „teniszpályák átadása” témában.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Javaslat felügyelőbizottsági tag kinevezésére” című,
203. számú előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
Zárt ülés
1.

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2015. évi tevékenységéről
(155. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

2.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről
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(154. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
3.

Beszámoló az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi
tevékenységéről
(146. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4.

A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(147. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

5.

Tulajdonosi felhatalmazás önkormányzati gazdasági társaságok közötti elszámolás
lebonyolítására
(192. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

6.

Javaslat tulajdonosi döntések meghozására - a Szekszárdi Családbarát Strand- és
Élményfürdőnek a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által történő - üzemeltetési
feltételek biztosításáról
(191. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

7.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(152. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

8.

Beszámoló a Szekszárdi Ipari Park Kft 2015. évi tevékenységéről
(153. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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9.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(148. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

10. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(149. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
11. Tulajdonosi döntés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ingatlan beruházásai értékének
elszámolásáról
(190. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

12. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(150. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
13. A Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója
(151. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
14. Javaslat önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatainak ellátására
(193. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Nyilvános ülés
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16.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(170. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(157. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös
önkormányzati hivatal - 2015. évi működésének pénzügyi elszámolása
(196. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

20.

Beszámoló a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

21.

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosítására
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

24.

Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiegészítő
támogatására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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25.

Általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének
biztosítása
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

26.

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás működésének 2015. évi
tapasztalatairól
(187. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2015. évi tapasztalatairól
(174. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

28.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(198. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.

Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2015.
évi tapasztalatairól
(168. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.

Javaslat alapítványok támogatására
(199. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

31.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi beszámolójának és 2016. évi
munkatervének jóváhagyására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató

32.

Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére
(194. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének
módosítására
(189. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

34.

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratának módosítása
(188. számú előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
35.

Javaslat gazdasági társaság alapító okiratának jóváhagyására
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

36.

Javaslat a TOP-6.5-1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató

37.

Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére
vonatkozó pályázat jóváhagyására
(186. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

38.

Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi
Tagintézményének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

39.

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(201. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

40.

Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című pályázat
jóváhagyására
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

41.

Tájékoztatás a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú
Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(172. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

42.

Javaslat a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására, helyi
akciócsoport megalakítására
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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43.

A Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítása
(184. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

44.

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi tapasztalatairól
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

45.

Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

46.

Közgyűlési hozzájárulás a 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának
átvételéhez
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

47.

Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

48.

Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

49.

Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosítása
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

50.

Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
(195. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

51.

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

52.

Javaslat felügyelőbizottsági tag kinevezésére
(203. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

53.


Kérdések, interpellációk
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hulladékfeldolgozó” címmel,
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Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Markológép” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Galambok” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Távhővezeték” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Vadállatok belterületen”
címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetés” címmel,
dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez Szekszárd közútjaival
kapcsolatban,
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékhegyi
betonútépítéssel kapcsolatban.
Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez a teniszpályák
átadása témában.

A közgyűlés 8 óra 10 perctől zárt ülést tart, melyen meghozta 130-144/2016. (V.26.)
határozatait.
A közgyűlés 9 óra 10 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját, jelen van 13 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Bejelenti, hogy Pál József úr, a Gazdasági Igazgatóság vezetője
távozik a Polgármesteri Hivatalból.
16.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(170. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet módosítást a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
21/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete 2015. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(197. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelete 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
18.

Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(157. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a jelentést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést tárgyalásra
javasolja.
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dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
145/2016. (V.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2015. évben
lezajlott
ellenőrzésekről
szóló
ellenőrzési
jelentés
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra, a 2015. évben lefolytatott ellenőrzésről
szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő:
Felelős:
19.

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint
közös önkormányzati hivatal - 2015. évi működésének pénzügyi elszámolása
(196. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
146/2016. (V.26.) határozata
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala- mint közös önkormányzati hivatal2015. évi működésének pénzügyi elszámolásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös
önkormányzati hivatal - 2015. évi működésének pénzügyi
elszámolását az erről szóló előterjesztés szerint.
2.
A Közgyűlés megállapítja, hogy Szálka Község
Önkormányzata 2015. évben 4.533.390,- forint összeggel
alulfinanszírozta a Polgármesteri Hivatal működését.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa Szálka
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az 1.) pont
szerinti elszámolásról, és intézkedjék az alulfinanszírozás
pénzügyi rendezése iránt.
Határidő:
Felelős:
20.

2016. június 30.
dr. Molnár Kata jegyző

Beszámoló a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(156. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést tárgyalásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Az elmúlt években tapasztalhatták, hogy a helyi adóbevételek
Szekszárd vonatkozásában a költségvetés egyre nagyobb hányadát teszik ki. Stabilan lehet
támaszkodni a helyi gazdaságra és adóerőképesség szempontjából a város a
nagyságrendjéhez képest jóval erősebb gazdaságot tudhat magáénak. Fontos, hogy a
tervezett adóbevételek soha nem teljesültek alul, éves szinten midig úgy tudták tervezni
ezeket a bevételeket, hogy teljesültek vagy esetleg túlteljesültek. 2015. évben a tervezett
bevételek 200 millió Ft-tal teljesültek túl. Az iparűzési adó növekedése bizakodásra adhat
okot. Köszöni a gazdasági élet szereplőinek, hogy lehet rájuk számítani.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
147/2016. (V.26.) határozata
a 2015. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről szóló
ellenőrzési jelentésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8.§ (2) bekezdése
alapján megtárgyalta a 2015. évre vonatkozó helyi
adóbevételek teljesüléséről szóló beszámolót és jóváhagyja azt.
Határidő:
Felelős:
21.

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosítására
(162. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
148/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 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) 2016. június 1-jei
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.
Az Ügyrend és munkarend 24. § (5) bekezdése a
következő n) ponttal egészül ki:
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(Ellátja:)
„n) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával
kapcsolatos jegyzői hatáskört.”
2.
Az Ügyrend és munkarend 41. § (2) bekezdés c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal Igazgatóságain, az ügyfélfogadási rendje:)
„c) Az Adó Osztályon, valamint az Igazgatási Osztályon hétfőn
és szerdán 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig tart.”
Határidő:
Felelős:

22.

2016. június 1.
dr. Molnár Kata jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(163. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
23/2016. (VI.1) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
23.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
(161. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
149/2016. (V.26.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

24.

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének
kiegészítő támogatására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Fontosnak tartja, hogy a rászoruló gyermekek a nyári szünetben is
igénybe vehessék ezt a szolgáltatást. Bízik benne, hogy a jövő vonatkozásában a képviselők
támogatni fognak minden olyan kezdeményezést, mely a szekszárdi gyerekek még jobb
ellátását, és életkörülményeinek jobbá tételét szolgálják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
150/2016. (V.26.) határozata
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a rászoruló gyermekek intézményen
étkeztetésének kiegészítő támogatásáról

kívüli

szünidei

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2016. évi szünidei
étkeztetésének támogatására 4.423.818,- forint kiegészítő
forrást biztosít a 2016. évi költségvetés „Általános tartalék
kerete” terhére.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetési
rendelet
következő
módosításakor
a
rendelettervezetben a változást vezesse át.
Határidő:
Felelős:

25.

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Általános iskolai tanulók, iskolai
felügyeletének biztosítása
(167. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

nyári

szünetben

történő

napközbeni

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
151/2016. (V.26.) határozata
az általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő
napközbeni felügyeletének biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyeletét A Keresztény Nevelésért Alapítvány által
fenntartott Comenius Általános Iskola keretében, a fenntartóval
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kötött megbízással biztosítja, s felkéri a polgármestert az
előterjesztés 2. számú melléklete szerint készített megbízási
szerződés aláírására.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési
rendelet) 2. melléklet „A Keresztény Nevelésért Alapítvány
(nyári napközi)” soron e célra elkülönített 2.000.000,- Ft-ot
meghaladó 625.000,- Ft-ot a költségvetési rendelet 9. melléklet
„Intézményi tartalék” során meghatározott összegből különíti el
a megbízott díjazására.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
feladat-ellátáshoz szükséges összeget a szerződésben foglaltak
szerint utalja.
Határidő:

Felelős:

26.

2016. május 26.
a 2. pont tekintetében: a szerződésben foglalt
határidők szerint
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás működésének 2015. évi
tapasztalatairól
(187. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
152/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás működésének
2015. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és Térsége
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Önkormányzati Társulás 2015. évi munkájáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:
27.

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2015. évi tapasztalatairól
(174. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szakmai és a pénzügyi
beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
153/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2015. évi tapasztalatairól szóló beszámolót,
valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a társulásban érintett
tagönkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidő:
Felelős:

28.

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól
(198. számú előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
154/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás működésének 2015. évi
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2015. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a társulásban érintett
tagönkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidő:
Felelős:

29.

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének
2015. évi tapasztalatairól
(168. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
155/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
működésének 2015. évi tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló
2016. március 2-án kelt egységes szerkezetű társulási
megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a társulás 2015. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
30.

Javaslat alapítványok támogatására
(199. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
156/2016. (V.26.) határozata
az alapítványok támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Humán Bizottság
javaslatára, annak 2016. évi Ifjúsági Kerete, Sportkerete és
Tartalékkeret terhére összesen 990.000-, Ft összeggel
támogatja az alábbi alapítványokat a következők szerint:
Ssz.

Alapítvány neve

2016. évi Ifjúsági Keret

1.

„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány

80.000-, Ft

2.

„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

110.000-, Ft

3.

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

50.000-, Ft

4.

Az Egészségért Alapítvány

50.000-, Ft

5.

Nyitott Világ Alapítvány

100.000-, Ft

6.

Sportélmény Alapítvány

50.000-, Ft

7.

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány

50.000-, Ft

8.

Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány

50.000-, Ft

9.

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

100.000-, Ft

Összesen:

640.000-, Ft

Ssz.

Alapítvány neve

2016. évi Sportkeret

1.

Sportélmény Alapítvány

100.000-, Ft

2.

Szakképzéssel az Emberekért és az Álllatokért Közhasznú
Alapítvány

50.000-, Ft

Összesen:

150.000-, Ft

Ssz.

Alapítvány neve

2016. évi Tartalékkeret

1.

Baka István Alapítvány

100.000-, Ft

2.

Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért

100.000-, Ft

Összesen:

200.000-, Ft
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2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés soron a következő módosításkor az 1.) pont
szerinti támogatások beépítésével terjessze a közgyűlés elé a
módosítás tervezetét, készítse el a támogatási szerződéseket.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2.)
pont szerinti támogatási szerződéseket aláírja, és gondoskodjék
a támogatási összegek aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
2-3. pont tekintetében : 2016. június 30.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
31.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi beszámolójának és 2016. évi
munkatervének jóváhagyására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Ódor János igazgató

Ódor János igazgató: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
157/2016. (V.26.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015. évi beszámolójának és
2016. évi munkatervének jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2015.
évi beszámolóját és 2016. évi munkatervét.
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2.
A Közgyűlés felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatóját, hogy az intézmény működése során a minisztériumi
értékelésben felvetett javaslatokat vegye figyelembe.
Határidő:
Felelős:

32.

1. pont tekintetében: 2016. május 26.
2. pont tekintetében: 2016. december 31.
Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató

Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére
(194. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Tavalyi évben a másik fél szerette volna felmondani a szerződést. Ha a
Diákétkeztetési Kft. ezt a piacot meg tudta volna tavaly szerezni, a kapacitását bővíteni tudta
volna, akkor az eredménye még pozitívabb lett volna, és akkor lehet, hogy a közgyűlés
többsége máshogy gondolkodott volna a Kft. „tálcán” történő átadásáról.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
158/2016. (V.26.) határozata
a
gyermekétkeztetéshez
kapcsolódó
szerződés
megszüntetéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a SZŰCS ÉS TÁRSAI Kft. között, a korábban a
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában
lévő, Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium,
jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László
Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményeiben tanuló
gyermekek, tanulók étkeztetésére vonatkozó 2013. január 01.
napján létesített, 2015. augusztus 31. napján meghosszabbított
megbízási szerződés 2016. június 30. napjával történő
megszüntetését.
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2.
A Közgyűlés a határozat mellékletét képező megbízási
szerződést megszüntető okiratot jóváhagyja.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a
szerződést megszüntető okirat aláírására, a jegyzőt pedig a
dokumentum ellenjegyzésére és a szükséges intézkedések
megtételére.
4.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan
tulajdonosi
képviselőjeként
eljáró
Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-vel, a fenntartó Szekszárdi Szakképzési
Centrummal folytasson tárgyalásokat a Szent László Szakképző
Iskola és Kollégium tagintézményeiben történő közétkeztetési
feladatok - 2016. szeptember 01. napjától történő - biztosítása
érdekében.
Határidő:
Felelős:

33.

2016. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Pál József igazgatóság vezető

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési
tervének módosítására
(189. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
159/2016. (V.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását jóváhagyja.
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2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:
34.

2016.május 26.
dr. Molnár Kata jegyző

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítása
(188. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
160/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal és formában
elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és az alapján
módosított egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
35.

Javaslat gazdasági társaság alapító okiratának jóváhagyására
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat elfogadását javasolja az alábbi kiegészítéssel:
-

A Közgyűlés az ügyvezető részére megbízási díjat nem állapít meg.

-

A Közgyűlés a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátásával 2016. május 26. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra az
"AM-RI” Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t választja meg.

dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció Gyurkovics János képviselőt elnöknek, Máté
Péter tanácsos urat tagnak javasolja a Felügyelő Bizottságba megválasztani.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy az ellenzéki képviselők javasoljanak egy főt a Felügyelő
Bizottság tagjává.
dr. Mezei László képviselő: Rácz Zoltán képviselőt javasolja a Felügyelő Bizottság tagjává
választani.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
161/2016. (V.26.) határozata
gazdasági társaság alapító okiratának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
megnevezésű, 7100 Szekszárd, Bezerédj u.2. székhelyű,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő, korlátolt felelősségű társaság cégformájú,
„mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás” főtevékenységű,
3.000.000,- Ft azaz Hárommillió Forint törzstőkéjű gazdasági
társaság alapítását.
2.
A Közgyűlés 3.000.000,- Ft azaz Hárommillió Forint
összegű törzstőke összegét Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetése – Általános tartalék
költségvetési sor – terhére biztosítja.
3.
A Közgyűlés a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
ügyvezetőjének 2016. május 26. napjától határozatlan
időtartamra Kerekes Lászlót (anyja neve: Mókos Éva, születési
hely, idő: Szekszárd, 1967. 10.13., lakcím: 7100 Szekszárd,
Berzsenyi u. 23. ) nevezi ki.
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4.
A Közgyűlés az ügyvezető részére megbízási díjat nem
állapít meg.
5.
A Közgyűlés a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2016. május 26.
napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időtartamra az "AMRI” Könyvelő, könyvszakértő és tanácsadó Kft-t (7100
Szekszárd, Csalogány u.21.fsz.1., Adószáma: 10632404-2-17,
Cégj.szám: 17-09-001309, Könyvvizsg.kamarai nyt.szám:
001167) könyvvizsgálatért személy: Ribling Júlia (an: Mátyás
Julianna, sz: Szekszárd, 1957.10.13., lakcím: 7100, Szekszárd,
Csalogány u. 21. fsz. 2., kamarai ig, száma: MKVK 005290 ) bízza
meg.
6.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.
Felügyelő Bizottságának tagjaivá 2016. május 26. napjától
2019. november 24. napjáig terjedő időtartamra az alábbi
személyeket választja meg:
Gyurkovics János elnök
Máté Péter tag
Rácz Zoltán tag
7.
A Közgyűlés a jelen határozatban foglalt kiegészítésekkel
jóváhagyja a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító
okiratát.
(Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi)
8.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum
ellenjegyzésére. A Közgyűlés felhatalmazza az ügyvezetőt a
cégbejegyzési eljárás lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 10.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Kerekes László ügyvezető

Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
36.

Javaslat a TOP-6.5-1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(178. számú előterjesztés)
27

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázaton való
részvételt.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy pályázatból megvalósul az épület
utólagos hőszigetelése, nyílászáró cseréje, tetőszigetelés, kül- és beltéri világítási rendszer
korszerűsítése, központi szellőző és légkondicionáló berendezés kiépítése, napelemes
rendszer telepítése. A fűtéskorszerűsítés nem kapcsolódik ehhez? Miért maradt ki? Úgy
gondolja, ez fontosabb lenne, mint például a szellőző és légkondicionáló berendezés
kiépítése.
Märcz László igazgatóságvezető: Az intézményben távfűtés van, ez a pályázat a távfűtésről
való leválást nem támogatja. A homlokzat szigetelést és az ablakcserét tudják megvalósítani,
a pályázati feltételek között szerepel, hogy az épületnek „A” kategóriájúnak kell lennie.
Ács Rezső polgármester: Ha elkészül az új távhővezeték, arra szeretnék az intézményeket
rákötni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Kéri, hogy vizsgálják meg, hogy a tantermekben lévő radiátorok
szabályozhatók legyenek.
Ács Rezső polgármester: Célszerű lenne ezt a vizsgálatot az összes intézményben elvégezni.
dr. Mezei László képviselő: Ez az épület olyan szerkezeti és belső arányokkal rendelkezik,
mely teljesen korszerűtlen, a felhasznált és a felhasználáson kívüli szerkezeti elemek aránya
rossz, olyan terek vannak az iskolában, melyek passzív környezetet nyújtanak. A beruházást
követően egy teljesen új energiaosztályba fog kerülni az épület.
Zaják Rita képviselő: AZ ITP-ben két iskola felújítása szerepel, a Dienes és a Baka iskola.
Véleménye szerint a másik két általános iskola épülete rosszabb állapotban van. Ezek
felújítására van már elképzelés?
Ács Rezső polgármester: Nemcsak a TOP forrásokat szeretnék felhasználni ilyen jellegű
beruházásokra. Valamennyi iskolát szeretnék felújítani, a felmérést minden intézményre
elkészítették, mely tartalmazza a várható költségeket is. A Garay iskola esetében elvitte
volna az összes költséget a felújítás, a Babits iskola épülete esetében pedig a szerkezet miatt
bonyolultabb az eljárás. Bízik benne, hogy lesznek olyan pályázati lehetőségek, melyek
segítségével meg tudják valósítani az intézmények felújítását. A TOP-on belül erre a két
intézményre volt elegendő a keret.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
162/2016. (V.26.) határozata
a TOP-6.5-1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére
vonatkozó pályázat jóváhagyásáról
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a
Magyarország
Kormányának
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt TOP-6.5.1-15
kódszámú pályázati felhívása alapján a Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítésére irányuló
pályázatának benyújtását.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási
Szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében 2016. június 30.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
37.

Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(186. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: A bölcsődék és óvodák felújítására külön keret van meghatározva?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, ez egy másik sor, a teljes TOP-6.5 keretre 1,09 milliárd
Ft-os keret áll rendelkezésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
163/2016. (V.26.) határozata
a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi
Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a
Magyarország
Kormányának
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt TOP-6.5.1-15
kódszámú pályázati felhívása alapján a Szekszárdi Városi
Bölcsőde energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatának
benyújtását.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási
Szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

38.

1. pont tekintetében 2016. június 30.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi
Tagintézményének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat jóváhagyására
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
164/2016. (V.26.) határozata
a TOP-6.5.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi
Gyermeklánc
Óvoda
Szőlőhegyi
Tagintézményének
energetikai
korszerűsítésére
vonatkozó
pályázat
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a
Magyarország
Kormányának
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt TOP-6.5.1-15
kódszámú pályázati felhívása alapján a Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda
Szőlőhegyi
Tagintézményének
energetikai
korszerűsítésére irányuló pályázatának benyújtását.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási
Szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.

39.

Határidő:

1. pont tekintetében 2016. június 30.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos

Felelős:

Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(201. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Molnár Kata jegyző: A pályázat benyújtási határideje 2016. június 2., a végleges számok
még nem állnak rendelkezésre, ezért kéri, hogy elvi támogatásról döntsön a közgyűlés.
Amennyiben a konkrét számok ismertek lesznek, rendkívüli közgyűlésen tud a testület
döntést hozni a pályázat benyújtásáról.
Ács Rezső polgármester: 50 millió Ft támogatás nyerhető utak, járdák felújítására, a másik
pályázat pedig a Polgármesteri Hivatal belső felújítására vonatkozna, itt 30 millió Ft
támogatás nyerhető. Kéri, hogy a közgyűlés fejezze ki elvi támogatását a pályázatok
benyújtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
165/2016. (V.26.) határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatását célzó pályázaton való részvételről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése elvi támogatását adja Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázatok benyújtására, az alábbiak szerint:
1.
A Közgyűlés az ad) alcél alapján elvi támogatását adja a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának belső felújítására történő pályázat benyújtáshoz.
2.
A Közgyűlés a c) alcél alapján elvi támogatását adja a
Szekszárd belterületi útjainak és járdáinak felújítását célzó
pályázat benyújtásához.
II.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a
tervezői költségbecslés és a pályázati dokumentáció
elkészítésére, továbbá felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a I.2. alpont szerinti
pályázat keretében felújítandó utakra és járdákra.
Határidő:
Felelős:

2016. június 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Märcz László igazgatóságvezető: Jelzi, hogy a 38. napirendi pont tárgyalása során Zaják Rita
kérdésére adott válasza nem volt pontos, az óvodákra és a bölcsődék felújítására külön sor
van, de ugyanabból a keretből valósul meg, mert ott hoz indikátort.
40.

Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” című
pályázat jóváhagyására
(171. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat 1. pontját az alábbi kiegészítéssel javasolja
elfogadásra:
32

„A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja a Szekszárd, Csatári u. 70/B. szám alatti Családok
Átmeneti Otthona felújítására vonatkozó támogatási igény benyújtását, melynek
összköltségvetése bruttó 15.063.134 Ft, ebből az igényelt támogatás 7.531.567 Ft, önerőként
7.531.567 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés Általános Tartalék keret terhére.”
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Ezek a legszükségesebben elvégzendő feladatok?
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázat ingatlanfejlesztést (például vizesblokk felújítás, nyílászáró
csere, konyha felújítás) tartalmaz, és 200.000 Ft értékben eszközbeszerzést, valóban a
legszükségesebb felújítások szerepelnek benne.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
166/2016. (V.26.) határozata
a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása támogatására” című pályázat jóváhagyásáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése támogatja a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. d)
pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények
fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázat benyújtását az
alábbiak szerint:
1.
A Közgyűlés a c) alcél alapján támogatja a Szekszárd,
Csatári u. 70/B. szám alatti Családok Átmeneti Otthona
felújítására vonatkozó támogatási igény benyújtását, melynek
összköltségvetése bruttó 15.063.134 Ft, ebből az igényelt
támogatás 7.531.567 Ft, önerőként 7.531.567 Ft-ot biztosít a
2016. évi költségvetés Általános Tartalék keret terhére.
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II.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 1.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
41.

Tájékoztatás a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt
nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(172. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyűlésnek a
konzorcium létrehozását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
167/2016. (V.26.) határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási
helyzetének javítása” című projekt nyertességéről szóló
tájékoztatásról, konzorciumi megállapodás megkötéséről
szóló javaslatról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.8.2-15-SE12016-00001 azonosítószámú pályázat elválaszthatatlan
mellékletét képező, támogatásban részesített projekt
megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására,
a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megismeri és jóváhagyja a projekt előkészítése
során elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmát.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a paktumszervezet
felállítására.
Határidő:

1. és 2. pont tekintetében azonnal
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3. pont tekintetében folyamatos, mindenkor hatályos
Pályázati Felhívás alapján
Felelős:

Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
42.

Javaslat a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására,
helyi akciócsoport megalakítására
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ezen pályázaton keresztül lehetőség van helyi közösségek, civil
szervezetek részére különböző forrásokat biztosítani rendezvények, események vagy
projektek lebonyolítására, ehhez létre kell hozni egy helyi akciócsoportot. A civil szférának,
az önkormányzatnak és a helyi gazdaság szereplőinek kell részt vennie az akciócsoportban.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az a kritérium, hogy egyik résztvevő aránya sem haladhatja
meg a 49%-ot. Az önkormányzat egy szereplőként tud részt venni az akciócsoportban, így
egyenlő arányban képviseltetik magukat a civil szféra és a gazdasági élet szereplői. Minden
szempontot igyekeztek figyelembe venni, amikor a HACS összetételéről egyeztettek, öt
gazdasági szereplő és öt civil szervezet és az önkormányzat lesz a tagja a csoportnak. A civil
szektort az alábbi szervezetek képviselik: Lakható Szekszárdért Egyesület, FITT Egyesület,
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Újvárosi Katolikus
Társaskör. A gazdasági szereplők is elfogadták a felkérést: Tolnagro Kft, Tolnatej Zrt, TARR
Kft., Eszterbauer János borász, Brain Audit Kft. A részleteket a csoport működésére
vonatkozóan még nem ismerik, el kell készíteniük majd a helyi fejlesztési stratégiát.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Javasolja, hogy a civil szervezetek közül egy fenntartható fejlődéssel
foglalkozó „zöld” szervezetet is kérjenek fel az együttműködésre, továbbá képviselőként
szeretne részt venni a HACS munkájában.
Ács Rezső polgármester: Ha még egy szervezetet bevonnak a civil szektorból, akkor a
gazdasági szférából is plusz egy szervezetet be kell vonni.

35

dr. Haag Éva alpolgármester: Jövő héten ülést tart az akciócsoport, az ülésről készített
jegyzőkönyvet csatolni kell a pályázathoz, ezért ez a döntés nem várhat. Később lehet majd
bővíteni a tagokat. Az önkormányzat egy szavazattal vesz részt, a működésről még nem tud
konkrét információkat.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a HACS összetételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő –
12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
168/2016. (V.26.) határozata
a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
megvalósításáról, helyi akciócsoport megalakításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a TOP-7. prioritás
keretében a helyi akciócsoport magalakulására irányuló
együttműködésben való részvételre, és az irányító hatóságnál
történő regisztrációra.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármestert a helyi
akciócsoportban SZMJVÖ képviseletére.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

Gombás Viktória és Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
43.

A Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának módosítása
(184. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Volt már az alapítvány kuratóriumának ülése?
Ács Rezső polgármester: Ferencz Zoltán képviselőt delegálta a közgyűlés a kuratóriumba,
felkéri képviselő urat a válaszadásra.
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Ferencz Zoltán képviselő: Az alapítvány szerény keretek között működik, csak az SZJA 1%-os
felajánlásokból van bevétele. Évente egy ülést tart a kuratórium, a beszámoló elfogadásakor.
Korábbi években monitort, sportszereket szerzett be a rendőrség dolgozói részére, jelenleg
nincs aktív tevékenysége.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
169/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító
okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megállapítja, hogy Csorba Szilárd kuratóriumi
elnöke tisztsége, valamint kuratóriumi tagsága a Szekszárd és
Környéke Közbiztonságáért Alapítványban 2016. április 16.
napjától megszűnt. Ettől az időponttól – a kuratórium tagjainak
döntése alapján – a kuratórium elnöki tisztségét Boros Tibor
látja el.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kuratóriumának tagjává 2016. május 26. napjától
Szabolcsi Tibor Zoltánt választja meg határozatlan időtartamra.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány alapító okiratának módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
4.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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44.

Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi tapasztalatairól
(164. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
170/2016. (V.26.) határozata
a központi orvosi ügyeleti ellátás 2015. évi tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a szekszárdi központi orvosi ügyeleti ellátás 2015.
évi működéséről szóló beszámolót jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, hogy az ügyeleti ellátásban érintett települések
részére küldje meg a 2015. évre vonatkozó beszámolót.

45.

Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. május 26.
2. pont tekintetében 2016. június 15.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezető

Ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása
(159. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
171/2016. (V.26.) határozata
ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási
szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. május 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester

46.

Közgyűlési hozzájárulás a 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának
átvételéhez
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
172/2016. (V.26.) határozata
közgyűlési hozzájárulásról a 2. számú gyermekorvosi körzet
működtetési jogának átvételéhez
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése, hozzájárulását adja, ahhoz hogy a 2. számú
gyermekorvosi körzetet (Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10) 2016.
július 1. napjától az Egészségügyi Gondnokság működtesse.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
Mártonné Tóth Izabellát (sz: Szekszárd, 1978. 09.06. an: Seffer
Erzsébet) Szekszárd, Szőlőhegy u. 142. szám alatti lakost a 2.
számú gyermekorvosi körzetben ápolónőként közalkalmazotti
státuszban alkalmazza, a működtetésért kapott finanszírozás
39

terhére. A közalkalmazotti jogviszony 2016. július 1-től
határozott időre, a praxis önkormányzat által történő
működtetéséig szól.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, a
körzet működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzésére,
illetve a tartós helyettesítést ellátó orvosokkal történő
megállapodások megkötésére.
4.
A Közgyűlés az Egészségügyi Gondnokság engedélyezett
létszámát 2016. július 1. napjától a 2. számú gyermekorvosi
körzet önkormányzat által történő működtetésének idejéig 1
fővel megemeli.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
47.

Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
173/2016. (V.26.) határozata
a Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
vizsgálat
szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének
megállapítása c. előterjesztést megtárgyalta, és mint a terv
kidolgozásáért felelős szerv - a környezet védelméért felelős
közigazgatási szervek véleményével megegyezően, továbbá
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figyelembe véve azt, hogy a tervezett módosítások nem idéznek
elő olyan környezeti változásokat, melyek az emberi egészségre
vagy a környezetre kockázatot jelentenének, és országhatáron
átterjedő környezeti hatással a változtatások során nem kell
számolni - megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat elvégzése
szükségtelen.
Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
48.

Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
174/2016. (V.26.) határozata
a Településrendezési terv 2016/3. számú részleges
módosításához
kapcsolódó
környezeti
vizsgálat
szükségletének megállapításáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a településrendezési terv 2016/3. sz. részleges
módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének
megállapítása
című
előterjesztést
megtárgyalta, és mint a terv kidolgozásáért felelős szerv - a
környezet védelméért felelős közigazgatási szervek többségi
véleményével megegyezően, egy szerv véleményétől eltérően,
továbbá figyelembe véve azt, hogy a tervezett módosítások
nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, melyek az
emberi egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentenének,
és országhatáron átterjedő környezeti hatással a változtatások
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során nem kell számolni - megállapítja, hogy a környezeti
vizsgálat elvégzése nem szükséges.
2.)
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint hozza
nyilvánosságra a döntést és annak indokait, valamint a
véleménytől való eltérés tényét is, továbbá a (3) bekezdés
alapján a döntésről és indokairól értesítse az eljárásba bevont
szerveket.
Határidő:
Felelős:

49.

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosítása
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
175/2016. (V.26.) határozata
a Településrendezési terv 2016/4. számú részleges
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a településrendezési terv 2016/4. sz. részleges módosításának
programját megtárgyalta, és a 7425/1-2 hrsz-ú területeket Lke1.5jelű lakóövezetből - az övezeti határ módosításával - Gksz-3
jelű övezetbe kívánja átsorolni.
A
Közgyűlés
felkéri a
Polgármesteri Hivatalt
a
településrendezési terv módosításának előkészítésére.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
településrendezési terv módosítására irányuló eljárás
kérelmezői költségviselésre vonatkozó megállapodást készítse
elő.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás
megkötésére, a jegyzőt pedig az ellenjegyzésre.
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Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. szeptember 31.
2-3. pont tekintetében: 2016. június 10.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Gombás Viktória és Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
50.

Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése
(195. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Felkérte a hivatalt, hogy dolgozza ki azt a rendszert, amellyel az
utóbbi időben megnövekedett belterületbe csatolási kérelmeket úgy tudják kezelni, hogy az
önkormányzat érdekei is megjelenjenek és érvényesüljenek, és a magántulajdonosok érdekei
is érvényesüljenek. Onnantól kezdve, ha egy területet belterületbe csatolnak, az
önkormányzat feladatai is megnövekednek, biztosítani kell a közmű-ellátottságot,
közvilágítást, síkosság mentesítést. Továbbá egyedi kérelmeket az önkormányzat nem tud
befogadni, ha egy tömb szeretne belterülethez csatlakozni, akkor tudják kezelni a kérést.
Ezért javasolja, hogy olyan feltételes döntést hozzanak, hogy akkor támogassák a folyamatot,
ha az összes érintett kéri a belterületbe csatolást.
dr. Molnár Kata jegyző: Az elhangzottak alapján az eredeti határozati javaslat 1. pontja
kiegészül azzal, hogy „a 2. pont feltételeinek teljesülésével kezdeményezi…”, továbbá a 2.
pont kiegészül azzal, hogy a polgármester az összes érintett ingatlan-tulajdonost keresse
meg.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság olyan döntést hozott, hogy a
következő ülésen újra tárgyalnák a kérdést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
176/2016. (V.26.) határozata
belterületbe vonási eljárás kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
belterületbe vonási eljárás kezdeményezésére vonatkozó
előterjesztését megtárgyalta és
1./ a 2. pont feltételeinek teljesülésével kezdeményezi a
Kerékhegy utca, a Bor utca (a 7256. hrsz-ig terjedően) és a
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Tolnai Lajos utca végi területek hatályos településrendezési
tervben jelöltek szerinti belterületbe vonását;
2./ felkéri a polgármestert, hogy az összes érintett ingatlantulajdonost értesítse, állapodjon meg velük a becsatolás
feltételeiről, a becsatolási költség-előlegként 80.000 Ft összeg
befizetését írja elő, majd az önkormányzat – a főépítész útján készíttesse el a becsatolási vázrajzokat és a belterületbe vonási
eljárást indítsa meg.
Határidő:
Felelős:

51.

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester és Herr Teréz főépítész,
a szerződések elkészítése iránt: dr. Molnár Kata
jegyző

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

Ács Rezső polgármester: Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi
adatairól szóló beszámolóval kapcsolatos közgyűlési határozat végrehajtása kapcsán
kiosztásra került egy módosító javaslat, melynek elfogadását kéri a közgyűléstől.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Nem lehetne egy gazdasági-pénzügyi biztost megbízni azzal,
hogy világítson rá mit tett a cég annak érdekében, hogy az évek óta fennálló veszteséget
csökkentse?
Ács Rezső polgármester: A helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati
feladat. Magyarországon nincs olyan szolgáltató, mely ne lenne veszteséges. Napközben
kevesen veszik igénybe a szolgáltatást, akik pedig igénybe veszik, azok jelentős része
kedvezményben részesül, például a nyugdíjasok ingyen utaznak. Felmerült korábban, hogy
egy saját céget hoznának létre a feladata ellátására, de akkora amortizációs és személyi
költségekkel kell számolni, hogy az is veszteséget termelne.
dr. Mezei László képviselő: Biztos benne, hogy megvannak azok a módszerek, melyekkel
lehetne csökkenteni a veszteség összegét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
177/2016. (V.26.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló
elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 12/2016. (I.28.), a 74/2016. (III.31.), 77, 90-103/2016. (IV.28.),
105-107/2016. (IV.28.), 109-110/2016. (IV.28.), 112-117/2016.
(IV.28.), 119-120/2016. (IV.28.), 122-129/2016. (IV.28.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 269/2015. (XII.17.) határozat 2. pontjának
végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében 2016. május 26.
2. pont tekintetében 2016. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
178/2016. (V.26.) határozata
a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által készített, a
város helyi közlekedésének 2014. évi adatairól szóló
beszámoló felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
felkéri az Önkormányzat könyvvizsgálóját, hogy a Dél-Dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. által készített, a város helyi
közlekedésének 2014. évi adatairól készített beszámolót
vizsgálja felül.
2.
A Közgyűlés a vizsgálat befejezéséig a beszámolóban
rögzített 107.426 eFt veszteségből 50.000 eFt előleget biztosít a
közszolgáltató részére a 2016. évi költségvetés általános
tartalék kerete terhére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az
előleg átadásáról szóló megállapodás aláírására, a jegyzőt
annak ellenjegyzésére.
Határidő:

1. pont tekintetében a soron következő rendes
közgyűlés ülésére,
2. pont tekintetében 2016. június 15.
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Felelős:

52.

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Javaslat felügyelőbizottsági tag kinevezésére
(203. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció Csató Józsefet javasolja megválasztani a
Felügyelő Bizottság tagjává.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Csató József megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő –
9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
179/2016. (V.26.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának
kinevezéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Novotni Nóra Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
felügyelőbizottsági tagságáról való, 2016. május 31. napjával
történő lemondását elfogadja.
2.
A Közgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján 2016. június 01. napjától 2019. november
24. napjáig terjedő időtartamra, a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Csató Józsefet választja
meg.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum
ellenjegyzésére.
4.
A Közgyűlés felhívja az ügyvezető igazgatót a társaság
alapító okiratának jelen határozatnak megfelelő módosítására
és a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére, majd a
bejegyzést követően a bíróság bejegyző határozatának
Önkormányzat részére történő átadására.
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Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Bay Attila ügyvezető

53. Kérdések, interpellációk
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hulladékfeldolgozó”
címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Markológép” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Galambok” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Távhővezeték” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Vadállatok belterületen”
címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetés” címmel
Zaják Rita képviselő: Visszavonja kérdéseit.
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez Szekszárd közútjaival
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: A szekszárdi belterületi utak felújításával kapcsolatosan
javaslatot szeretne tenni, az Újfalussy utca és az Előhegy utca felújítása kerüljön be ebbe a
rendszerbe. Közel 1800 ember közlekedését érintik, ezek az útszakaszok rossz műszaki
állapotban vannak.
Ács Rezső polgármester: Tudják azt, hogy az egyes utak milyen állapotban vannak, erre
vonatkozóan a hivatal elkészítette a felmérést. Megpróbálják ezeket a felújításokat úgy
ütemezni, hogy az elhasználódás fokát veszik figyelembe. A legrosszabb állapotban lévő utak
felújításával kezdenek, 34.000 ember igényeit kell figyelembe venni, nemcsak egy körzetét.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kerékhegyi
betonútépítéssel kapcsolatban
Kerekes László képviselő: Miért csak 330 méteres szakaszon készül el az út? A lakosság
nagyon szeretné, ha az út teljes hosszban, a Gál Pincészetnél lévő leágazóig, vagy a kilátóig
elkészülne. A lakók kérelmét átadta Märcz László igazgatóságvezető úrnak.
Ács Rezső polgármester: Azért ekkora szakaszt tudnak most megépíteni, mert a keretek ezt
teszik lehetővé. Ebből a keretből valósul meg a Bor utca, Sárköz utca, Csengey Dénes utca,
Kerékhegy, Bartina utca fog megújulni. Lesz egy betonvápás vízelvezető része a Mérey
Mihály Infrastruktúrafejlesztési Programnak, mely azt a részt szintén érinteni fogja.
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 Szabó Balázs képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez
Szabó Balázs képviselő: Elindult öt teniszpályán a felújítás nagy nehézségek árán. Kerekes
László mindent elkövetett annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, minden eszközzel
lassította elég alpári és szánalmas módon a munkálatok megkezdését. Rendőri intézkedésre
volt szükség ahhoz, hogy meg tudjanak kezdődni a munkálatok. Jogászaikkal egyeztetett és
interpellációjának lényege az, hogy egy helyrajzi számon van a terület és nem érti, hogy
miért nem foglalta vissza a város egészében ezt a területet. A birtokvédelem a város részére
az egész területre szól. Ezen kívül felmerül még egy csomó aggályos kérdés az egész
történetben, megdöbbentő, hogy egy ember 15 évig nem fizet semmiféle díjat, gyakorlatilag
úri passziójának él a teniszpályák bevételeiből, a cégein látszik, hogy semmit sem adózik és
semmit sem fizet. Utána pedig elnehezíti, hogy Szekszárd város teniszszerető közössége
teniszezhessen ezen a területen, mely soha nem volt az övé, soha semmilyen számlát nem
nyújtott be arról, hogy milyen munkálatokat végzett el. Az egész történet szánalmas és nem
érti, hogy a város miért nem lép fel még erélyesebben, erőteljesebben. Kerekes László 15
évig bitorolhatta ingyen a területet, jó sok pénzt keresett ebből, az lett volna az elegáns, ha
ezt visszaadja a város számára, és ha nem, akkor ezt kellő lépésekkel vissza kell vennie a
városnak.
Ács Rezső polgármester: Ez egy új helyzet abból a szempontból, hogy még nem volt példa
arra, egy képviselő a várossal bármilyen peres eljárásban lett volna. Jogosak a felvetések, de
szeretné leszögezni, hogy be fogják tartani a jogszabályokat. A teniszszerető közönség régóta
vár a pályákra, de megakadályozták a pályák felújítását és nem tudták tartani az ígéretüket,
hogy áprilistól újra lehet teniszezni. A jogvita fennáll a kiszolgáló épületekkel kapcsolatban is.
Bízik benne, hogy most már teniszezhetnek a pályákon, a jogi utat pedig végig fogják járni
közben és reméli, hogy a többi terület is a város tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. Jegyző
Asszonyt megkéri, hogy tegyen írásban egy rövid összefoglalót a jogi kérdésekről.
Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszát?
Szabó Balázs képviselő: Igen, elfogadja.
A polgármester megadja a szót Kerekes László képviselőnek, hogy
megtámadottság jogán hozzászóljon a napirendi ponthoz.

személyes

Kerekes László képviselő: Elmondja, hogy még Horváth István polgármester idejében is
küldtek leveleket jogi képviselőjével, majd Ács Rezső polgármesternek is küldött levelet,
illetve egyeztetett hatszemközt. Nem válaszoltak a levelekre, nem érti, hogy lehet így kezelni
vitás helyzetet. Élni szeretnének a korábbi polgármester által tett hivatalos ajánlattal, de
nem áll velük senki szóba, pedig meg akarják oldani a helyzetet. Annak idején dr. Muth Lajos
kórházigazgató is kereste Horváth Istvánt a vitás ügy rendezésével kapcsolatban, de akkor
sem történt semmi. Továbbra is nyitottak arra, hogy üljenek le megoldani a vitás helyzetet.
Felháborító, amit állítanak róla és a családjáról. Örülne, ha normális mederbe kerülne a
dolog.
Ács Rezső polgármester: A bíróság majd dönt az ügyekben, a teniszezők érdekének
képviseletében van köztük vita. Pontosan tudja, hogy előző héten ki kit akadályozott a
területtel kapcsolatban. Nem volt még ilyen, hogy képviselő perben álljon az
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önkormányzattal, végig kellene gondolni, hogy el tudja-e látni a képviselő a feladatát.
Bejelenti, hogy a Jegyző Asszony megváltoztatta a nevét, hivatalosan dr. Molnár Kata lett.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 órakor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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