Szám: IV/B/20-3/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 31-én
(csütörtök) 10 óra 30 perckor 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, Rácz Zoltán, Kővári László,
Gyurkovics János, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Kerekes László képviselő.

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs képviselő.

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

Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató,
dr. Gujás Erika házi gyermekorvos,
Molnár Gábor főkapitány-helyettes,
dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető,
dr. Balázs Gábor igazgató.
Karaszi Péter kirendeltségvezető,
Kárpáti Zoltán Szekszárdi UFC elnök,
Dravecz Tibor TMKSZ elnök,
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Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A nyilvános ülés napirendjéhez kéri
felvenni a „Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Jajce Város Önkormányzatával”, a
„Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati terület biztosításáról”, valamint a „Javaslat a
„Látvány-csapatsport támogatásához kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda pályák kialakítására
vonatkozó pályázat támogatására” című előterjesztéseket.

A polgármester szavazásra teszi fel a „Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Jajce
Város Önkormányzatával” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szabó Balázs képviselő megérkezik az ülésterembe. Jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati
terület biztosításáról” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Javaslat a Látvány-csapatsport támogatásához
kapcsolódó, csapatsport támogatásához kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda pályák
kialakítására vonatkozó pályázat támogatására” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Írásban kiküldésre került Rácz Zoltán képviselő interpellációja, mely
megtárgyalásra kerül. Megkérdezi, hogy van-e bejelenteni valójuk a képviselőknek a
„Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz?
dr. Mezei László képviselő: Szeretne a Kerekes Sportcentrummal kapcsolatban egy iratot
bemutatni, valamint egy kérdést tesz fel dr. Haag Éva alpolgármester asszonynak a képviselői
jogállás és beavatkozás határairól.
Rácz Zoltán képviselő: Első kérdése a polgármesterhez: Ki és milyen felhatalmazással dolgozik
a polgármesteri hivatal épületében? Második kérdése a polgármesterhez: Miért adták bérbe
ráfizetéssel a Diákétkeztetési Kft. konyháját?
Zaják Rita képviselő: Hét kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. a cikói Rekultivációs Alappal kapcsolatban,
2. a galambokkal kapcsolatban,
3. a diákétkeztetés témában,
4. az Öveges-programról,
5. „Mi lesz veled helyi termék?” címmel,
6. a 2015-ben lezárult munkaügyi perekről,
7. a március 15-i műsorral kapcsolatban.
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A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Gujás Erika a 2. számú gyermekorvosi körzet háziorvosa

2.

Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez
szükséges telek biztosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Dravecz Tibor TMKSZ elnök

3.

Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

4.

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Karaszi Péter kirendeltségvezető

5.

Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök

6.

Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök
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7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.

Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati terület biztosításáról
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
(tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

11.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

13.

A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának
növelésének és szakaszolásának jóváhagyása
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti
terv módosítására
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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15.

Az
Alisca
Rekultivációs
Hulladékgazdálkodási
megállapodásának elfogadása
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

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

19.

VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(87. sz. előterjesztés)
Előkészítésért felelős: Ács Rezső polgármester

20.

Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.

Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat
benyújtására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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24.

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

25.

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

26.

Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

27.

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna elnök

28.

Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Jajce Város Önkormányzatával
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.

Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda
pályák kialakítására vonatkozó pályázat támogatására
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

30.

Kérdések, interpellációk
-

Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez,
dr. Mezei László képviselő kérdése a Kerekes Sportcentrummal kapcsolatban,
dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármester asszonyhoz a
képviselői jogállás és beavatkozás határairól,
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Ki és milyen
felhatalmazással dolgozik a polgármesteri hivatal épületében?” címmel
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Miért adták bérbe
ráfizetéssel a Diákétkeztetési Kft. konyháját?” címmel
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a cikói Rekultivációs
Alappal kapcsolatban,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a galambokkal
kapcsolatban,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a diákétkeztetés témában,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az Öveges-programról,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz veled helyi
termék?” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a 2015-ben lezárult
munkaügyi perekről,
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-

Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a március 15-i műsorral
kapcsolatban.

Zárt ülés
31.

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

32.

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

33.

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(97. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére
történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Gujás Erika a 2. számú gyermekorvosi körzet háziorvosa

Ács Rezső polgármester: Köszönti Gujás Erika doktornőt, aki hosszú, és áldozatos munkája
után úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul. Sok szekszárdi gyermek találkozhatott vele. Szeretné
megköszönni a doktornő évtizedekre visszanyúló munkáját, megérti, de sajnálja, hogy ezt a
döntést hozta. Megkérdezi, hogy szeretne-e néhány gondolatot elmondani a közgyűlésnek?
dr. Gujás Erika házi gyermekorvos: Elmondja, hogy 35 éve dolgozik körzeti gyermekorvosként,
előtte kórházban dolgozott. Gyorsan elszaladt ez az idő, a város megfelelő körülményeket
biztosított a munkájához, melyet szeretne megköszönni. Nagyon sajnálja a rendelőt a Kandó
Kálmán utcában, amelynek felújítása most készült el. 30 év alatt sokat amortizálódott a
rendelő és ő maga is. Kénytelen abbahagyni ezt a fajta munkát.
Ács Rezső polgármester: Bízik benne, hogy tanácsaival segíti majd a fiatalabb nemzedéket és
számíthatnak a jövőben is rá.
dr. Gujás Erika házi gyermekorvos: Egy kis pihenésre van most szüksége, de a jövőben is
szeretne majd dolgozni.
A polgármester virág átadásával fejezi ki köszönetét dr. Gujás Erikának.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszöni a doktornő
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lelkiismeretes munkáját, amit a városi gyermek-alapellátásban végzett, a határozati javaslat
elfogadását támogatják.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez.
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
64/2016. (III.31.) határozata
a 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az
önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos
önkormányzati feladatokról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 2.
számú gyermekorvosi körzetre (Szekszárd, Kandó Kálmán u. 10)
dr. Gulyás Erikával, 1994. május 2-án kötött feladat-ellátási
szerződésnek közös megegyezéssel történő megszűnéséhez
2016. június 30. napjával hozzájárul.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki dr. Gulyás Erikának, 35 éves
áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, melyet a város
gyermekorvosi alapellátásában végzett.
3. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy
a 2. számú gyermekorvosi körzet feladatainak vállalkozási
formában való ellátására az előterjesztés melléklete szerinti
pályázati felhívást jelentesse meg.
4. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy
a beérkezett pályázatokat, a pályázati határidő lejártát követő
ülésre elbírálásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2.

2016. április 8.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez
szükséges telek biztosítására
(96. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Dravecz Tibor TMKSZ elnök

Ács Rezső polgármester: A Magyar Kézilabda Szövetség indít egy országos kézilabda-pálya
építési programot, amely összesen 60 helyszínt érint az országban. Tolna megyében két
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helyszínt érint a pályázat, az egyik helyszín Szekszárd Megyei Jogú Városában lesz. Két oktatási
intézmény van, ahol nincs tornaterem, az egyik a Babits Általános Iskola, a másik az I. Béla
Gimnázium. Meg kell vizsgálni a területek alkalmasságát, melyik felel majd meg a
követelményeknek. Az I. Béla Gimnázium sporttagozatos középiskola, ezért elsődlegesen
ennek az intézménynek a területét javasolja. Ez nem azt jelenti, hogy a Babits Általános
Iskolának nem kell tornaterem, fognak építeni, de valószínűleg speciális tervezésűt a szűk
helyek miatt. A projekt nem igényel anyagi forrást, csak a helyet kell biztosítani.
Dravecz Tibor TMKSZ elnök: A Magyar Kézilabda Szövetség megkereste a megyei
szövetségeket, hogy megyénként két helyszínnel biztosítana lehetőséget kézilabdamunkacsarnokok építésére, ami elsősorban utánpótláskorú kézilabdázók számára alkalmas.
Javaslata alapján a megyében az egyik helyszín a hőgyészi általános iskola, a másik pedig
Szekszárdon lesz, először a Babits Általános Iskola, majd az I.Béla Gimnázium területe lett
kijelölve a célra. A tervben kb. 1800 m2 helyigényű, hat öltözős munkacsarnok szerepel,
melyre négy különböző mintát kértek be. Az MKSZ elnökségének terve, hogy a fenntartóval
szerződést köt, mert az új csarnokot kézilabdázásra kell majd elsősorban használni. TAO
pályázatokból és kormányzati pénzekből fognak épülni a pályák, melyhez az
önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja a Közgyűlésnek.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az iskola udvarán belül hol fog elhelyezkedni az épület?
Ács Rezső polgármester: A sportpályák helyére tudja elképzelni a csarnok építését, de jó
lenne, ha egy szabadtéri pálya is megmaradna az iskolának.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Biztos benne, hogy elfér az épület az iskola körül, de ha tényleg
munkacsarnokként fog működni a hely, javasolja a parkolók építését az épülethez.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a felvetést, a parkolást és az átjárást is meg kell oldaniuk.
Dravecz Tibor TMKSZ elnök: A 60 csarnok három ütemben fog megépülni, a szekszárdi a
második ütemezésűbe került bele, 2018. december 31-ig kell megépülnie az országban
mindegyiknek.
További 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
65/2016. (III.31.) határozata
kézilabda munkacsarnok építésének támogatásáról, valamint
az ehhez szükséges telek biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Kormány
támogatásával az I. Béla Gimnázium területén kézilabda
munkacsarnok építésére vonatkozó beruházást, illetve biztosítja
az ehhez szükséges telket.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

3.

folyamatos
Ács Rezső polgármester, dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

Ács Rezső polgármester: Köszönti a Városi Rendőrkapitányság és a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság képviselőit. Megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Szóban kiegészíti az írásos beszámolóját a bűnügyi helyzetre
vonatkozóan, a közterületi munkát és a közlekedési helyzetet érintve. Az év elején
munkatervet készítettek, melyben célokat tűztek maguk elé, de voltak nem várt problémák is,
melyeket meg kellett oldaniuk. Az írásos anyagban látható, hogy csökken a bűncselekmények
száma, mely nem újkeletű dolog, az elmúlt 5-6 évben ez a tendencia. Kevesebb feljelentés
érkezett a Rendőrkapitánysághoz. Nem a marginális bűncselekményeknek lett kevesebb a
száma, hanem a vagyon elleni bűncselekményeknek, ezen belül is a lopások, lakásbetörések
és a rongálások száma. Az előterjesztés mellékeltében szereplő táblázat és diagram Szekszárd
városra vonatkozó adatokat tartalmazza, melyek kicsit mást mutatnak. Szekszárd városára
vonatkozóan ilyen mértékű csökkenést nem lehet látni. Más a város és a városkörnyék
kriminalitása. A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy az intézkedési kultúrában pozitív változás történjen. Szeretné, hogy a differenciált
intézkedés során a megjelenésben, a rendőri intézkedésben érezzék az állampolgárok a
kultúraváltást. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egyszer megbotlik, ne rögtön a legszigorúbb
intézkedést kapja, hanem lehessen figyelmeztetni. A notórius, jogszabályokra fittyet hányó
állampolgárokra pedig a törvény szigorával lépnek fel. Prioritás volt a közterületi megjelenés
növelése, mely azért fontos, hogy az állampolgár a bűnözés szempontjából frekventáltabb
helyeken is tudjon segítséget kérni. A járőrök intézkedési készsége nem változott az elmúlt
évben. A migráció érintette Tolna megyét is, a kapitányságról is 60 napig 35 rendőr vett részt
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a munkában, a hiányt máshogy kellett pótolni. A bűnügyi állomány is egyenruhát húzott és
kiegészültek a polgárőrökkel és a Szőlőszem Mozgalommal. Néhány gondolatot fűz a
közlekedési balesetekhez: összesen 530 baleset történt a területen, melyből 420 volt sérülés
nélküli. Halálos baleset 9 volt a tavalyi évben. Minimális eltérések vannak az előző évhez
képest a sérüléses balesetben. Nagyon köszöni Polgármester Úrnak és a Közgyűlés tagjainak a
támogatását, akik közül többen évközben észrevételeket tettek, mellyel segítették a
Rendőrség munkáját.
Molnár Gábor főkapitány-helyettes: Szeretné megköszönni polgármester úrnak és a
közgyűlés tagjainak, hogy segítette a rendőrség szervezeti kultúraváltását elsősorban az
áldozatsegítő munkatársak foglalkoztatásának támogatásával. A megyei rendőrkapitányság és
a városi kapitányság együttműködik egymással a város közbiztonsága érdekében. A
kriminálszociológia például jól ismeri a „csikágósodást”, ami azt jelenti, hogy ha egy adott
területen megjelennek a graffitik, a roncsautók, az utcai világítás leromlik, betörnek az
ablakok, elkezd terjedni a bűnözés és elköltöznek az emberek. Ezt a folyamatot meg kell
akadályozni. Például a roncsautók elszállításában együttműködnek a kapitányságok
egymással, ez nem tűnik fontosnak, de mégis az. A megyei kapitányság jóra értékelte a városi
kapitányság munkáját, ez nem azt jelenti, hogy nincs dolga a kapitányságnak. Még egyszer
megköszöni a segítséget a Közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a beszámolókat. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendőrségi
beszámolót és elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: A Közgyűlésnek is választ kell kapnia arra, hogy a rendkívüli
eredményeket, melyeket országosan elért a rendőrség, milyen eszközökkel érték el? Milyen
arányban vesz ebben részt az eszközpark, a műszaki felkészültség javulása, az emberanyag, és
hihetik-e azt, hogy a szekszárdi emberek gondolkodása, viselkedése elindult egy olyan irányba,
amely pozitív és ideális? Amikor tanulmányozta a rendőrkapitány jövőbeni terveit, több olyan
elemet fedezett fel, amely kifejezetten európai és emberközpontú. Ezt tapasztalja a
tényadatokban, kéri, hogy tájékoztassa a Közgyűlést a rendőrkapitány.
Rácz Zoltán képviselő: Jó szándékú észrevételt szeretne tenni. Két történetet mond el: az
egyik ismerősének összeakadt az autója tükre egy másikéval. Kiszállt, látta, hogy nem történt
sérülés a tükrön, körülnézett, nem volt senki ott, elment. Ezt követően rendőrt hívott a másik
kocsi tulajdonosa. Hétköznapi történetből 45 oldalas helyszíni jegyzőkönyv született és három
rendőrségi autó intézkedett. A másik történet: egy ismerőse strandpapucsban kivitte a
szemetet és egy negyven kilós kutya nem engedte visszamenni a házba, ezért fenékbe rúgta.
Ebből lett egy hatvan oldalas jegyzőkönyv és bírósági ügy lett belőle. Nem venné zokon, ha a
rendőrség sokkal kevesebb energiát fordítana az ilyen ügyekre.
Ács Rezső polgármester: Igen, ez nehéz kérdés.
A különböző szempontokat jól átgondoltan kell mérlegelni.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nevében szeretné kifejezni a
köszönetüket a rendőrségnek, mert a rájuk háruló, migrációval kapcsolatos plusz terhek
ellenére is jól teljesítették szolgálatukat. Jó együttműködésüket mutatja, hogy létrehoztak egy
biztonsági tanácsot, melyen a közbiztonsági, közlekedési témák kerülnek egyeztetésre,
tárgyalásra. A város támogatja a rendőrség áldozatsegítő programját. A „Biztonság házhoz
jön” programban is megpróbált részt venni a város. Úgy érzi, hogy az állampolgárok bizalma
nőtt a rendőrség felé.
Molnár Gábor rendőr ezredes: Szeretne ő válaszolni dr. Mezei László képviselő úr felvetésére,
mert nagyobb a rálátása az országos rendőrségi folyamatokra. A kriminálstatisztika nagyon
fontos, hogy meg tudja határozni a szervezet munkáját. Persze tudják, hogy a statisztikával
szemben mindig óvatosnak kell lenni. Az állampolgárokat a statisztika nem érdekli, hanem az,
hogy biztonságban érzik-e magukat. A rendőrségnek sok köze van a bűnözés alakulásához, de
nem kizárólag neki, hiszen ez sokrétű folyamat. Amikor maguk között elemzik a folyamatokat,
azt gondolják, hogy a közmunka-program okán a szegény kistérségekben olyan jövedelemhez
jutnak az emberek, hogy mérlegelnek, kövessenek-e bűncselekményt vagy nem akarnak
börtönbe kerülni. Szigorúbbak lettek a jogszabályok is, melyeknek visszatartó erejük van. Azt
biztosan állítja, hogy a statisztikában pontosságot várnak el a kollégáiktól, hogy valós képet
kapjanak. Ettől függetlenül van látencia. Úgy érzi ő is, hogy jó irányba mozdult el a rendőrség.
Ács Rezső polgármester: Azzal egészíti ki az elhangzottakat, hogy ő is szeretné megköszönni a
rendőrség munkáját. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság országos viszonylatban is jól végzi
a munkáját, de soha nem lehetnek elégedettek, mert mindig van mit tenni. Ahányszor a
városhoz fordult a rendőrkapitányság, hogy segítsen anyagilag valamiben, a város ezt mindig
megtette és az így lesz a jövőben is. A civil szervezeteket is támogatják a városban, például a
Szőlőszem Mozgalmat. A városi térfigyelő kamerarendszernek is folyamatos a bővítése
pályázati források igénybe vételével. Minden olyan területét el szeretnék érni a városnak, ahol
előfordulnak bűncselekmények. Megköszöni a városi és a megyei főkapitányságnak azt is,
hogy az éves városi nagytakarításban részt vesznek.
További hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
66/2016. (III.31.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése
szerint a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
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A Közgyűlés a Rendőrkapitányság felelősségteljes munkájához a
továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidő:
Felelős:

4.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Karaszi Péter kirendeltségvezető

Szekszárdi

Ács Rezső polgármester: Megkéri igazgató urat és kirendeltségvezető urat, hogy szóban
egészítsék ki az előterjesztést.
Karaszi Péter kirendeltségvezető: A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
tevékenységét röviden úgy értékeli, hogy a tavalyi célkitűzéseknek megfelelően, mindent
megfelelően végrehajtottak. Rengeteg feladatot megoldottak, amiből pár gondolatot szeretne
kiemelni. Négy különböző szakág működik a katasztrófavédelmi kirendeltségeken. Elsősorban
a szekszárdi polgári védelmi feladatok végrehajtásáról szeretne beszélni. Ütemterv szerint
dolgoztak; a települések katasztrófavédelmi besorolásának a vizsgálatát, a bel-és árvízi
helyzetekkel kapcsolatos felméréseket, a melegedőhelyek vizsgálatát végezték. A tűzvédelem
területén a vonulási arány az előző évekhez hasonlónak mondható. A tavalyi évben kiemelten
nagy tűzeset nem volt, de Szekszárdot érinti, hogy Őcsényben volt egy gázvezeték-sérülés,
ahol a tűzesetet követően felül kellett vizsgálni a tűzcsapok és a tűzi vízhálózatnak a
működését. Ebben közreműködött az E.R.Ö.V. Zrt., a területükön megvizsgálták a hálózatot és
e tekintetben biztonságban vannak az emberek. A következő szakterület az iparbiztonsági
szakterület, mely veszélyes anyagokkal, áruszállítással foglalkozik. Elmondható, hogy az
állampolgárok jogkövető magatartásának köszönhetően minimális volt az az esemény, amikor
hiányosságot tártak fel. A hatósági területre áttérve kiemeli, hogy tavaly márciusban lépett
életbe az új országos tűzvédelmi szabályzat, amely új gondolkodást kívánt tőlük, valamint a
társszervektől is. A jogszabályi változást követően rengeteg törvény, rendelet változott meg,
melyeket meg kellett ismerniük. A hatósági ellenőrzések egyik célja az volt, hogy a
tűzoltóságnak minél kevesebb legyen a feladata. A tűzoltóság, katasztrófavédelem
szempontjából is jelentősége van a preventív gondolkodásnak. Ha nem ellenőriznek, nem
hívják fel a hibára az állampolgárok figyelmét, akkor kialakulnak a tűzesetek. Az idei évben
hajtották végre a középmagas területek és a vonulási utak ellenőrzését. A tavalyi évben a
tűzoltók áldozatos munkájának köszönhetően létrehoztak egy emlékhelyet, melynek
októberben volt az átadása. Tavaly jött létre egy civil mentőszervezet, mely a belvízi védekezés
kapcsán fog együttműködni a kirendeltséggel. Reméli, hogy jövőre is el tudja majd mondani,
hogy minden feladatot végrehajtottak.
dr. Balázs Gábor igazgató: Ő is szeretné megköszönni a közgyűlés munkáját, mert nemcsak a
szekszárdi kirendeltségnek segített a város, hanem a megyei igazgatóságnak is. A tűzbiztonság,
a műszaki mentések végrehajtása, a hatósági munka azon a székhelyen legyen a
legkiemelkedőbb, ahol maga is van. Örömmel jelenti, hogy három kirendeltség közül a
szekszárdi a kiváló kategóriába került, de nem dőlnek hátra, ígéretet tesz a javulásra is. Az
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ingatlanaikat és az eszközeiket, illetve a személyi állományt is fejleszteni kell. Amennyiben
rajta múlik, a jövőben is Karaszi Péter kirendeltségvezető úrral fognak találkozni a képviselők.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a bizottság elfogadásra javasolja azt.
Kérdés nem érkezett, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kővári László képviselő: Szeretné a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság nevében megköszönni a
katasztrófavédelmi kirendeltségnek a 2015-ben elvégzett munkáját. Két dolgot szeretne
kiemelni, ami nem közvetlenül a közgyűléshez kapcsolódik. Az agrárgazdasági kamara által
szervezett tájékoztatón vett részt, melyen a gazdák számára tartottak a veszélyes anyagok
szállításáról tájékoztatást. A többi szakterületen is tájékoztatásokat tartanak, mert a
jogszabályok nem megengedők, be nem tartásuk bírságot von maga után. Annak is örül, hogy
a közéletben is részt vesznek a kirendeltség munkatársai, találkozott velük civil
rendezvényeken.
Ács Rezső polgármester: Ő is azt tapasztalta, hogy részt vesznek a katasztrófavédők a
közéletben és bármilyen kéréssel fordulhatnak hozzájuk, a legjobb tudásuk szerint próbálnak
meg segíteni. Amikor megalakult a katasztrófavédelmi kirendeltség, egy jó állapotban lévő
tűzoltóságot vehettek át Szekszárdon. Jó, hogy figyelmet fordítanak a lakosság irányába azért,
hogy a negatív kicsengésű katasztrófa szó pozitív irányba változzon. A kirendeltségvezető
beszélt a középmagas épületek felméréséről a vonulással kapcsolatban, melyben jelenleg
egyezkednek a megyei parancsnoksággal, illetve szekszárdi kirendeltséggel, hiszen nagyon sok
dolgot tapasztaltak a felmérés során, amely a lakosság szempontjából fontos, de szeretnék,
hogy a zöldfelület megóvásra kerüljön a városban. A városi rendezvényekkel kapcsolatban is
közösen kell gondolkodniuk, hogy minél több ember eljöhessen Szekszárdra és biztonságban
érezhesse magát.
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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
67/2016. (III.31.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének
2015.
évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint a Tolna
14
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Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyűlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felelősségteljes
munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidő:
Felelős:
5.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester

Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(90. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy lehetőség van TAO
forrás felhasználásával iskolák környékén versenyek lebonyolítására is alkalmas műfüves
pályák kialakítására, amelyhez szükség van az együttműködésre az UFC-vel. A Garay János
Általános Iskola mellett alakítanának ki ilyen pályát, melyhez az önerőt a város adná. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Anno ő maga is kezdeményezte ilyen műfüves pálya létesítését, akkor
elutasító választ kapott azzal az indokkal, hogy nagy önerőt igényel a beruházás, és magasak
lesznek a pályák fenntartási költségei. Azt kérdezi, hogy tudják-e, mennyibe fog kerülni a pálya
fenntartása?
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy 6-700.000 forintba fog kerülni a
pálya fenntartása évente.
Több 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
68/2016. (III.31.) határozata
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az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Magyar
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának
keretében a Garay János Általános Iskola, a Baka István Általános
Iskola területén 20x40-es műfüves kispálya kialakítására
pályázat benyújtását, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követően
együttműködési megállapodást köt.
2. A Közgyűlés a pályázat megvalósításához 30% önrészt biztosít.
Az önrész hozzávetőlegesen összesen bruttó 9 750 000 Ft/pálya
összeget jelent. A pontos összeget a nyertes pályázó a kivitelezői
tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás 2.
mellékletében ismerheti meg, melyet az önkormányzat jelen
határozatával elfogad.
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázaton való részvételhez
szükséges költségek megfizetésére a Garay János Általános
Iskola, a Baka István Általános Iskola vonatkozásában a 2016. évi
költségvetés Pályázati Tartalék terhére.
4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat
nyertessége esetén az önerőt a Garay János Általános Iskola, a
Baka István Általános Iskola vonatkozásában a 2016. évi
költségvetés Pályázati Tartalék terhére biztosítja.
5. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázat nyertessége esetén
a karbantartási költségek megfizetésére a Garay János Általános
Iskola, és a Baka István Általános Iskola vonatkozásában a
mindenkor hatályos költségvetés intézményi kiadásainak
terhére.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:

Felelős:

1. pont tekintetében 2016. április 11., illetve a
pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést
követően
2.-4. pont tekintetében pályázat pozitív
elbírálásáról szóló értesítést követően
5. pont tekintetében pályázat sikeres lezárását
követően folyamatos
6. pont tekintetében folyamatos
Ács Rezső polgármester, dr. Varga Katalin
jegyző
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6.

Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kárpáti Zoltán, Szekszárdi UFC elnök

Ács Rezső polgármester: Szeretnének kisebb területű műfüves pályákat biztosítani az
óvodáknak Szekszárdon, összesen három óvodát érint a fejlesztés, holnapig kell benyújtani a
pályázatot. A pályázat önrésze 2,6 millió Ft pályánként.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A három önkormányzati fenntartású óvoda mellett nem férne bele a
Wunderland Óvoda? Úgy tudja, hogy az összes óvoda közül a Kertvárosi Óvoda az egyetlen,
ahol nincs tornaszoba sem, az miért esett ki?
Ács Rezső polgármester: A Wunderland Óvoda nem jelzett ilyen igényt, de úgy gondolja, hogy
ebben a költségvetési évben ezt a három helyszínt tudja az önkormányzat bevállalni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Kíváncsi lenne szakmai tapasztalatokra, mert az Ovi-foci program
működik egy ideje az országban.
Kárpáti Zoltán UFC elnök: Valóban régóta működik ez a program, mely nem kifejezetten csak
a futballról szól, hanem alapvetően a sportról. A pályák 6X12 méteresek, ahol a kiskapuk felett
kosárlabda-palánkok állnak. Tornaórák megtartására is használhatják ezeket a
létesítményeket. A pálya körül körháló van, így nem kell a gyerekeknek kijárkálniuk a pályáról.
Az előzőekhez reagálva annyit mondana el, hogy az elmúlt években a Gyermeklánc Oviban, a
Kölcsey épületben, illetve a Wunderland Oviban voltak Ovi-foci foglalkozások. Szülői és
óvodavezetői kezdeményezésre a Mérey utcai, illetve a Wosinsky Oviban is vannak már
foglalkozások. Ovi-focinak nevezik a foglalkozásokat, de a szivacslabdától a bukfencen át sok
olyan gyakorlatot végeznek a gyerekek, ami fejleszti az agyi pályák működését. 112 óvodást
érint a városban a program. Az általános iskolai pályaépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy
nagy problémát okoz, hogy minden szülő utolsó pillanatban ér oda a gyerekért, sokkal
kényelmesebb, ha a saját intézményében tartják meg a foglalkozást a gyerekeknek. Az
óvodából az iskolába átlépni a gyerekeknek nem könnyű feladat, a focifoglalkozások az
iskolában pedig elsősorban az UFC-pályán történnek, ez megterhelő szervezést igényel sok
szülőtől. A pályák megépülésével elképzelhető, hogy UFC-s edzők tartanának foglalkozásokat
a gyerekeknek, így azok a gyerekek is lehetőséghez jutnak, akiknek a szülei egyébként nem
tudják megoldani az edzésre szállítást.
További hozzászólás nem hangzott el.
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dr. Máté István elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
69/2016. (III.31.) határozata
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az OVI-FOCI
Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és
kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat
pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül
támogatási szerződést köt.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az OVI-FOCI Közhasznú
Alapítvány rendelkezésére bocsátja a 2. Számú Óvoda, a
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, valamint a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi számát,
valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű
nyilatkozatot tesz és gondoskodik az igazolás beszerzéséről,
hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, támogatja
és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve
megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe
tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Program
megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az
önrész bruttó 2.650.000-2.850.000 Ft/Program/óvoda közötti
támogatási összeget jelent. A pontos összeg a Program
befejezését követően, pontos elszámolás mellett kerül
meghatározásra, melyet az önkormányzat elfogad.
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a
pályázat nyertessége esetén a karbantartási költségek
megfizetésére a 2. Számú Óvoda, a Szekszárdi 1. Számú Óvoda
Kindergarten, valamint a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
vonatkozásában a mindenkor hatályos költségvetés intézményi
kiadásainak terhére.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
1. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 60 napon belül,
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2. tekintetében 2016. április 1.,
3. pont tekintetében Támogatási Szerződéskötést követően,
4. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően azonnal,
5. pont tekintetében pályázat sikeres lezárását követően
folyamatos,
6. pont tekintetében folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Varga Katalin jegyző
dr. Máté István visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény 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.
Rácz Zoltán képviselő: Már tavaly is javasolta az éves parkolódíj összegének csökkentését,
tekintettel arra, hogy nagyon kevesen veszik igénybe a magas ár miatt.
Ács Rezső polgármester: Örök téma a parkolási díj, a fizetős parkolók számának csökkentése,
melyekből nem elhanyagolható módon sok bevétele van a városnak. Forgalomszabályozó
szerepe is van a fizetős parkolóknak. Egy ideje már nem módosították a parkolási díjakat. Azt
gondolja, hogy az autósok elfogadták ezeket a díjakat.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
13/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Zaják Rita és Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
8.

Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati terület biztosításáról
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Röviden arról szól az előterjesztés, hogy a Sebestyén Borház szeretne
az Ipari Park területén egy feldolgozó és tároló épületet pályázati forrással építeni. A
pályázaton még nem nyertek, addig bérleti díj formájában fizetnék a használatot, melyet
utána beszámítanának a vételárba. 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 12 fő - 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
70/2016. (III.31.) határozata
önkormányzati terület biztosításáról szóló tulajdonosi
szándéknyilatkozat biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szekszárdi Ipari Park
területén a jelen előterjesztés mellékletét képező térképvázlat
szerinti 6008/45 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Sebestyén
Borászati és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Kalász u.26.)
részére vételi jogot biztosít „borászati feldolgozó és tároló
épület” létesítése céljából.
2. A Közgyűlés, mint a terület tulajdonosa felhatalmazza a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetőjét- mint a megjelölt terület
vagyonkezelőjét, hogy kössön bérleti szerződést a megjelölt
területre a kérelmező által benyújtott pályázat elbírálásáiglegfeljebb 2016. december 31. napjáig- 50 Ft/m2/hó bérleti díj
ellenében.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti feltétel
bekövetkezése esetén a végleges adásvételi szerződéstervezetet terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Határidő:
a bérleti szerződés megkötésére 2016. április 15.
az adásvételi szerződés megkötésére 2016. december 31.
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Felelős:

9.

Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetője

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: A rendelettervezet 29.§ (1) bekezdés bevezető mondatrészében
tévesen sportoló szó szerepel, az alábbiak szerint kéri módosítani: „ A Szekszárd Edzője … díj
adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben dolgozó edző részére…”
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a módosított előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság is a módosítással együtt fogadta el az
előterjesztést és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja
a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Az önkormányzat saját kezdeményezése ez az önkormányzati rendelet,
melyre nyilvánvalóan van egy országos keretjogszabály. A közigazgatási bírság 150.000,-Ft-os
felső korlátját magasnak találja. Akik elkövetnek ilyen vétséget, általában nem rendelkeznek
magas jövedelemmel.
Ács Rezső polgármester: A rendeletalkotás első fordulójában a vélemény-nyilvánítást a
magánszemélyek, civil szervezetek megtehetik. Az a céljuk a rendelettel, hogy a többség
nyugalmát biztosítsák.
Több 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
71/2016. (III.31.) határozata
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezetről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet
I. fordulóban megtárgyalta, és a rendelet-tervezet
megalkotásának elveivel egyetért.
2. A Közgyűlés elrendeli az önkormányzati rendelet-tervezet
közzétételét és társadalmi vitára bocsátását.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő
ülésre készítse el a végleges rendelet-tervezetet.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
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11.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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
72/2016. (III.31.) határozata
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
építészeti helyi védelem újraszabályozásának szándékával és
elveivel egyetért.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a helyi
védelemről szóló új önkormányzati rendeletet készítse elő és
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
Herr Teréz főépítész

12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...)
önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Szeretnék az egészségügyi és szociális ellátórendszert megerősíteni,
főleg az újszülöttek számára biztosítani ingyenes ellátást. A város az újszülöttek három
dimenziós ultrahangos vizsgálatának a költségeit átvállalná a költségvetésében. A vizsgálat
5000,-Ft-ba kerül, ami nagyon sok szekszárdi számára nehezen megfizethető. Másik fontos
momentuma a rendelettervezetnek a három-és többesikres gyermekek részére gondozónő
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biztosításának a lehetősége, melyet egy éven keresztül fizetne a város a családnak.
dr. Varga Katalin jegyző: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott pontosítást
szeretné felolvasni: a gyermekápoló-gondozónő biztosítására vonatkozó rendelkezést napi
nyolc óra helyett heti negyven óra időtartamban javasolja meghatározni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egy módosítást javasol, a
rendelettervezet 3.§-ban szereplő szakképzett gyermekápoló gondozónő foglalkoztatásának
anyagi hátterét támogatásként biztosítsa az önkormányzat a családok részére.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság mire gondolt a
módosítás javaslása kapcsán?
Kővári László képviselő: Vita volt arról a bizottsági ülésen, hogy pontosítani kell, hogy a
gondozó milyen tevékenységet lát el a családnál. A bizottság álláspontjuk szerint az
önkormányzat csak az anyagi feltételeket biztosítsa.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés szerint az önkormányzat alkalmazza a gondozónőt
és biztosítja a szolgáltatást a családok számára. Ők kötnek szerződést a gondozónővel és az ő
felelősségük, hogy a szakmai tevékenység megfelelően kerüljön ellátásra. Azt javasolja a
közgyűlésnek, hogy ne módosítsanak a tervezeten, hanem később meg lehet nézni a
gyakorlatban, ha elkezd működni a dolog. Nagyon sok jogi aggályt vet fel az, hogy milyen címen
adják oda a pénzt, ez célirányosan a nagycsaládosok számára biztosít egy új ellátást. Megkéri
jegyző asszonyt, hogy a határozati javaslat utolsó pontjára tegyen módosító javaslatot,
egészítse ki egy mondattal.
Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Varga Katalin jegyző: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén az vetődött fel, hogy a
gondozónő kiválasztásának a folyamatával kapcsolatban vannak a képviselőknek dilemmái.
Javasolja, hogy egy mondatban kerüljön bele a határozatba az, hogy a gondozónő
kiválasztásánál az igénylő családnak egyetértési joga van. Ennek a rögzítése belekerülhet a
határozatba az alábbiak szerint:
„Az ikergyermekes család egyetértést gyakorol a szakképzett gondozónő kiválasztásában.”
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 5 igen szavazattal, 8 tartózkodás és 1 nem
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szavazat ellenében elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés- melynek létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a népegészségügyi
támogatásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítését, melyet a közgyűlésmelynek a létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő - 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
73/2016. (III.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata népegészségügyi
támogatásairól
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
népegészségügyi támogatásokról szóló 12/2016. (III.31.)
önkormányzati rendeletben biztosított támogatások pénzügyi
fedezetét 2016. évben a tárgyévi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Tolna Megyei
Balassa János Kórházzal, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Egészségügyi
Gondnoksággal
az
együttműködési megállapodást a komplex ultrahang vizsgálattal
kapcsolatban készítse el, a polgármestert pedig felhatalmazza
annak aláírására.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
Egészségügyi Gondnoksággal a hármas- és többes
ikergyermekek mellé biztosítandó gondozónő szakmai
felügyeletének ellátásával kapcsolatban kössön együttműködési
megállapodást.
4. Az ikergyermekes család egyetértést gyakorol a szakképzett
gondozónő kiválasztásában.
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Határidő:
Felelős:

13.

2016. április 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának
növelésének és szakaszolásának jóváhagyása
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megkérte Katona Ferencet, az E.R.Ö.V. Zrt. igazgató-helyettesét,
hogy a szakmai kérdésekre válaszoljon, amennyiben igénylik. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
74/2016. (III.31.) határozata
a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú,
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának
növelésének és szakaszolásának jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító
számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” című projekt második szakaszára
vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez.
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.
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4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal ez esetlegesen felmerülő,
előre nem látható költségek megfizetésére a 2016. évi
költségvetés Pályázati Tartalék terhére.
Határidő:

Felelős:

14.

1. pont tekintetében azonnal
2. pont tekintetében folyamatos
3. pont tekintetében a Támogatási Szerződés
kézhezvételét követően
4. pont tekintetében felmerülést követően
azonnal
Ács Rezső polgármester, dr. Varga Katalin jegyző

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

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot hozta az
előterjesztés tárgyában: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv
módosítására” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja azzal, hogy a
Samsonite Hungária Bőrdíszmű Kft. kérelmét a bizottság támogatja, a többi kérelem tárgyában
a soron következő rendes ülésen dönt.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
75/2016. (III.31.) határozata
a településszerkezeti terv módosításáról és Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.)
szekszárdi ör. rendelet 1. mellékletét képező településszerkezeti
terv 59. sz. tervlapját érintő módosítást nem támogatja, ezért
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztés mellékletét
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képező előkészítő anyag 2. sz. módosítási javaslatát a
településszerkezeti terven ne vezesse át.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

15.

Az
Alisca
Rekultivációs
Hulladékgazdálkodási
megállapodásának elfogadása
(93. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Társulás

megszüntető

Ács Rezső polgármester: A Társulás funkciója megszűnt, a résztvevő települések rekultiválni
tudták régi hulladékgyűjtőjüket. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
76/2016. (III.31.) határozata
az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás megszüntető megállapodásának elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2016. április 30. napjával történő megszüntetéséhez
hozzájárulását adja.
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2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés
mellékletét képező társulást megszüntető megállapodás
aláírására.
3. A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, mint a munkaszervezet vezetőjét,
hogy a megszüntető megállapodást továbbítsa a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére a Társulás
törlésének törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

16.

1. pont tekintetében: 2016. március 31.
2-3. pont tekintetében: 2016. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat évente 5 millió
forintot különít el költségvetésében az egyházak számára beruházások finanszírozására,
közösségi programok lebonyolítására. Minden évben felosztják a keretet egymás között az
egyházak. Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
77/2016. (III.31.) határozata
a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati
rendelet 2. mellékletében szereplő Hitéleti Alap terhére a 2016.
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évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósítását
az alábbiak szerint támogatja:
Összeg
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
500.000 Ft
500.000 Ft
57.000 Ft

971.500 Ft

Egyház
Szekszárdi Evangélikus
Egyház
Baptista Egyház

Cél/projekt
Garázs újjáépítése

Szekszárdi Református
Egyházközség
Metodista Egyház
Római Katolikus,
Református,
Evangélikus, Metodista
és Baptista Egyház
közösen
Szekszárdi Római
Katolikus Plébánia

Kálvin tér 18. szám alatti közösségi
épület („kántorház”) felújítása
Lelkészi szolgálati lakás felújítása
Keresztény hit- és erkölcstannal
kapcsolatos tájékoztató füzet
nyomtatási költsége

390.000 Ft

Szekszárdi Református
Egyházközség

290.000 Ft

Szekszárdi Evangélikus
Egyház

145.000 Ft

Metodista Egyház

146.500 Ft

Baptista Egyház

Lelkészi szolgálati lakás felújítása

Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítására
Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítására
Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítására
Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítására
Családi, gyermek- és ifjúsági, valamint
gyülekezeti táborok és programok
megvalósítására

2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

17.

2016. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(89. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az ülésen kiosztásra került egy kiegészítés, a KEOP-1.3.0/B/2F/0911-2011-0002 számú beszerzés, melynek a beépítését kérik a közbeszerzési tervbe.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László és Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Szeretné megtudni, hogy a Polgármesteri Hivatal belső felújítása
milyen összegbe kerül? 490 millió forintot költött a város belső átalakításra.
Ács Rezső polgármester: Sajnos többe fog kerülni a Hivatal felújítása, mint tervezték. Ennek
egyszerű oka van, az épület kiürítését követően tártak fel problémákat, például sok helyen
látták, hogy a parkettát is teljesen ki kell cserélni. A tetőt is szeretnék megcsináltatni, kértek
rá árajánlatot, és a Munkácsy utca felőli kerítést is el szeretnék tüntetni. Árajánlatok fognak
érkezni, mely alapján el tudják dönteni, mi fér bele a felújításba. Szeretnének úgy
visszaköltözni az épületbe, hogy ahhoz sokáig ne kelljen hozzányúlni.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 2
nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 10 fő - 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
78/2016. (III.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A jóváhagyott közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

18.

2016. március 31.
dr. Varga Katalin jegyző

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

Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy azokat szeretnék támogatni, akik
nem tudják anyagilag egyedül megoldani a közcsatornára történő rákötést. Az idei évben
150.000,-Ft lenne az a maximális összeg, amire lehetne pályázni. Ehhez az önkormányzat
költségvetésében biztosítja a forrást. Miután szerződést az E.R.Ö.V. Zrt-vel kell kötni, nem a
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pályázóval, ezért javasolja, hogy az önkormányzat közvetlenül az E.R.Ö.V. Zrt-felé utalja az
összegeket. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Máté Péter tanácsos: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén az volt a probléma, hogy
pénzügyileg nem lenne megfelelő konstrukció ez a javaslat.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Märcz László igazgatóságvezetőt, hogy van-e akadálya
annak, hogy a pályázati összeget egyből a kivitelezőnek utalja az önkormányzat?
Märcz László igazgatóságvezető: Nincs akadálya.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a választ.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Az előterjesztésben 1,6 millió forint szerepel összesen a pályázatokra,
véleménye szerint ez nagyon csekély összeg. Nem tudja, mennyien fognak pályázni, de a
maximális 150.000,-Ft-os támogatási összeghez képest nagyon kevés a betervezett kiadás.
Ács Rezső polgármester: Jogos a képviselő felvetése, de az a tapasztalat, hogy nem használják
ki a pályázati keretet. Javasolja, hogy a pályázati felhívást úgy módosítsa a közgyűlés, hogy az
önkormányzat közvetlenül az E.R.Ö.V. Zrt. részére utalja a támogatást.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a pályázati felhívás módosítására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem
szavazat nélkül egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
79/2016. (III.31.) határozata
közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közcsatornára történő rákötés 2016. évi támogatása pályázati
felhívásának,
pályázati
adatlapjának,
az
értékelés
szempontrendszerének dokumentációját elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat közvetlenül az Egyesült
Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.
részére utalja a támogatást.
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A Közgyűlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
lebonyolításával és az értékelés elkészítésével.
A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot,
hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak személyéről.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal
megkötendő támogatási megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

19.

2016. május 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(87. sz. előterjesztés)
Előkészítésért felelős: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést
a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
80/2016. (III.31.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításának aláírására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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20.

Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Máté Péter tanácsos, elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés
elfogadását javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
81/2016. (III.31.) határozata
a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című
pályázat jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című
pályázat 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
kérelem benyújtására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:

1. pont tekintetében 2016. április 20.
2. és 3. pont tekintetében folyamatos

Felelős:

Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
82/2016. (III.31.) határozata
a Szekszárd, Wigand tér 1. szám alatti egészségügyi intézmény
fejlesztéséhez kapcsolódó építési övezet átsorolásának
szükségességéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Wigand János tér tekintetében - a meglévő egészségügyi
intézmény fejlesztése érdekében - szükségesnek tartja a
településrendezési eszközök módosítását, a rajzi feldolgozásból
adódó pontatlanság javításaként, a 3281/1 és 3282/1. hrsz.
ingatlan beépítésre szánt területbe történő átsorolásával.
Határidő:
Felelős:

21.

2016. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat
benyújtására
(88. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Máté Péter tanácsos, elnök-helyettes: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés
elfogadását javasolja.
A bizottsági ülésen szóba került a temető áthelyezése, de nem határoztak róla az ülésen.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: A Hősök Napja alkalmával tapasztalták, hogy az alsóvárosi emlékmű
nagyon rossz állapotban van. Talán a legolcsóbb megoldás ennek a visszaépítése lenne. Ez
most az előterjesztésnek nem része, de önkormányzati szándék a helyreállítás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
83/2016. (III.31.) határozata
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép-és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat
benyújtásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában kiírt KKETTKK-CP-02 jelű
felhívásra - Orbán Antal Bajtársak című szobrának felújítására a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetéhez.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 480.670 Ft–ot biztosít a 2016.
évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:
22.

2016. április 10.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(101. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Kék Madár Alapítvány létrehozott egy nonprofit kft-t, hogy
megváltozott munkaképességű embereket tudjon foglalkoztatni. Ahhoz, hogy pályázni tudjon,
az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kell kötnie. Kéri a Szociális és Egészségügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Pap Máté elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
36
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
84/2016. (III.31.) határozata
a Szekszárd TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft-vel
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Szekszárdi TÉR – Társadalmi Értékekért
Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést az
előterjesztés szerinti tartalommal.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

23.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester

Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet
tárgyában
(95. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
a fogászati körzeti feladat ellátása zavartalanná vált a feladat-ellátási szerződés aláírásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő - 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
85/2016. (III.31.) határozata
feladat-ellátási szerződés létesítéséről a 4. számú vegyes
fogászati körzet vonatkozásában
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja, hogy a 4. számú vegyes fogászati körzet
vonatkozásában a területi ellátási kötelezettséget teljesítő
fogászati szolgálatot 2016. május 01. napjától a GHADRI
Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság lássa el.
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2. A Közgyűlés a 4. számú vegyes fogászati körzet vonatkozásában
a feladat-ellátási szerződés jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

24.

2016. április 05.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

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

Ács Rezső polgármester: A kiküldött előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő - 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
86/2016. (III.31.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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 aláírására.
3. A Közgyűlés felkéri a NKft. ügyvezetőjét, hogy a cég alapító
okiratának módosítására vonatkozó eljárás megindításához
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2016. március 31.
3. pont tekintetében: 2016. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
25.

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

Ács Rezső polgármester: A kiküldött előterjesztést nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Szabó Balázs képviselő: A Vizsgáló Bizottság elnökeként határozati javaslatot indítványoz a
közgyűlésnek elfogadásra, miszerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése úgy határoz, hogy a Kerekes László érdekeltségi körében lévő társaságok által
használt területek és ingatlanok önkormányzat általi birtokba vételét kérik és szeretné
megindokolni, miért kéri a határozati javaslat elfogadását. A Paksi Önkormányzat elutasította
Kerekes László birtokvédelmi kérelmét. Ezen kívül Szekszárd teniszszerető közönségének
biztosítani kell a sportolási lehetőséget.
Ács Rezső polgármester: Megígérte a szekszárdi teniszezőknek, hogy megteremtik a feltételét
annak, hogy tavasztól tudjanak a pályákon teniszezni. Sajnos nem olyan egyszerű a helyzet,
hiszen az ellenérdekű fél folyamatosan próbálja megakadályozni, hogy teniszezni tudjanak a
pályán. Nem szeretné, hogy sérüljön a teniszezők érdeke azért, mert köztük vita van.
dr. Mezei László képviselő: Paks Város Jegyzője megalapozottság hiánya miatt utasította el
Kerekes László kérelmét. Birtokában van egy okirat, melyben Szekszárd Város Önkormányzata
bérleti díj elmaradása miatt 4 317 150,-Ft letiltást kezdeményez Kerekes László Szekszárd,
Kadarka utcai lakos ellen.
Ács Rezső polgármester: Nem szeretne belemenni a folyamatban lévő ügy részleteibe. Jogilag
megalapozatlan, hogy jogi eljárás mögé bújva próbálta megakadályozni az öt pálya
használatba vételét az ellenérdekű fél. Határozott lépéseket kell tenni az ügyben. Megkéri
Jegyző Asszonyt, hogy pontosítsa Szabó Balázs képviselő határozati javaslatát.
További hozzászólás nem hangzott el.
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti a határozati javaslat pontos szövegét: „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a Kerekes László érdekeltségi
körében lévő társaságok által teniszsport céljára használt területek és ingatlanok
önkormányzat általi birtokba vételi eljárását megindítja.”
A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
87/2016. (III.31.) határozata
Kerekes László érdekeltségi körében lévő társaságok által
használt területek és ingatlanok önkormányzat általi birtokba
vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy
határoz, hogy a Kerekes László érdekeltségi körében lévő
társaságok által teniszsport céljára használt területek és
ingatlanok önkormányzat általi birtokba vételi eljárását
megindítja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 1.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés határozati javaslatát, melyet a közgyűlés
- melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
88/2016. (III.31.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
207/2015. (X.28.), 2/2016. (I.28.), 6/2016. (I.28.), 9-10/2016.
(I.28.), 14/2016. (I.28.), 27/2016. (II.25.), 28-29/2016. (II.25.),
31/2016. (II.25.), 34-36/2016. (II.25.), 38-46/2016. (II.25.), 4852/2016. (II.25.), 55-59/2016. (II.25.) számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 270/2015. (XII.17.) határozat 2. pontja
végrehajtásának határidejét 2016. május 31-ig meghosszabbítja.
3. a.) A Közgyűlés a 27/2016. (II.25.) határozat 1. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási
együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében” című pályázat módosított tartalommal
történő benyújtását.”
b.) A Közgyűlés a 27/2016. (II.25.) határozat 3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
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„3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem benyújtására irányuló - Tolna Megyei Kormányhivatal,
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata között létrejövő konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.”
4. A Közgyűlés a 10/2016. (I.28.) határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

26.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester

Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
megismerte a tájékoztatót, annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Szeretné köszönetét
kifejezni Pócs Margit közművelődési referensnek a munkájáért és a mindenre kiterjedő
anyagért. Nagy segítségükre van a Civil Kerekasztal a bizottsági üléseken is. Az aktív civil
szervezeteknek is köszönet jár.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A Bizottság köszönetét fejezte ki a civileknek.
Máté Péter tanácsnok: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: Ő is szeretne köszönetet mondani a civileknek. Áprilisban a civil
fórumra várnak minden szervezetet.
Rácz Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen is megkérdezte, hogy elégedettek-e a város által
fizetett médiának a tevékenységével, a civil társadalom megjelenési lehetőségével?
dr. Haag Éva alpolgármester: Látta a tájékoztatóban, hogy észrevételezték a civilek - ahogy
korábban is - a kevés megjelenési lehetőséget. Javasolja, hogy a civil szervezetek egyeztessék
le maguk között, hogy mi alapján jelenjen meg a szervezetekről egy bemutatkozás, vagy
tájékoztatás
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyűlés a tájékoztatót - határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
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27.

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna elnök

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
megismerte a tájékoztatót, annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek. Asztalos Adrienn
ifjúsági referensnek szeretné megköszönni a munkáját és azt, hogy neki köszönhetően igen jó
kapcsolatot ápolnak a sportszervezetekkel.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és
annak elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyűlés a tájékoztatót - határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, Kővári László visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.

28.

Javaslat testvérvárosi kapcsolat felvételére Jajce Város Önkormányzatával
(102. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy Jajce döntéshozói elfogadták a
testvérvárosi megállapodást és azt kérték, hogy április elejéig Szekszárd is döntsön róla. A
közös aláírásra ezt követően kerülne sor. Ennek érdekében kéri, hogy a határozati javaslat
kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására. Ahogy az előterjesztésben is olvashatták, közös történelmi emlékek kötik össze a
két országot, Bosznia természeti szépségei és gazdasági potenciálja is érdekes lehet a
szekszárdiak számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester a kiegészítéssel együtt szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 10 fő - 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
89/2016. (III.31.) határozata
Jajce Város Önkormányzatával történő kapcsolat felvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város és Jajce városa
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(Bosznia-Hercegovina) közötti testvérvárosi együttműködésről
szóló kapcsolatfelvételi szándék kinyilvánítását.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytassa le a
szükséges tárgyalásokat Jajce város polgármesterével és a
testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodást írja alá.
Határidő:
Felelős:
29.

2016. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódó, szabadtéri kosárlabda
pályák kialakítására vonatkozó pályázat támogatására
(104. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben szereplő pályázat megvalósítását a Garay János
Gimnázium és a Babits Mihály Általános Iskola területén tervezik, kosárlabdán kívül más célra
is használható lesz. A TAO támogatáshoz adná a város az önrészt a megvalósításhoz. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
90/2016. (III.31.) határozata
a „Látvány csapatsport támogatásához” kapcsolódó, szabadtéri
kosárlabda pályák kialakítására vonatkozó pályázat
támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja, hogy a Kosárlabda Sport Club Egyesület (Szekszárd,
Keselyűsi út 3.) a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a
sportfejlesztési programjának keretében a Garay János
Gimnázium és a Babits Mihály Általános Iskola területén egy-egy
35x19 méteres szabadtéri kosárlabda pálya kialakítására, és
szabadtéri kosárlabda palánkok beszerzésére, valamint a Babits
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2.

3.

4.

5.

6.

Mihály Általános Iskolában kettő öltöző és vizesblokk felújítására
pályázatot nyújtson be.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
pályázat megvalósításához szükséges 30 % önrészként bruttó
6 221 246 Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés Pályázati
Tartalék előirányzata terhére biztosítja.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
kötelezettséget vállal a pályázaton való részvételhez szükséges
költségek megfizetésére a 2016. évi költségvetés Pályázati
Tartalék előirányzata terhére.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a beruházás
üzembe helyezését követő tizenöt évben – a beruházás üzembe
helyezését követő harminc napon belül tett külön nyilatkozattal
– a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig az érintett ingatlanokra
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a pályázat pozitív elbírálásáról
szóló értesítést követően a feleknek együttműködési
megállapodásban
kell
rögzíteniük
a
beruházások
megvalósításával kapcsolatos feladataikat.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, sikeres pályázat esetén a 4.) pont szerinti
nyilatkozat aláírására, valamint az 5. pont szerinti
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
1. pont tekintetében 2016. április 30.
2. -4. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően
5. pont tekintetében a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követő 15 napon belül
6. pont tekintetében 2016. április 30., a nyilatkozatra az
értesítést követő 30 napon belül
Felelős:

30.

Ács Rezső polgármester,
dr. Varga Katalin jegyző

Kérdések, interpellációk
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
-

Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez

Ács Rezső polgármester: Az első, írásban kiküldött interpellációval kezdik a napirendet, Rácz
Zoltán képviselő durva dolgokat írt le interpellációjában. Határozottan visszautasítja a benne
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leírtakat. Az interpellációban vannak olyan mondatok, melyek felvetik a bűncselekmény
elkövetésével való vádolás kategóriáját, ezért megvizsgálják, hogy jogi úton milyen formában
tudnak érvényt szerezni az érdekeiknek, hiszen ezzel a képviselő úr nem csak a polgármestert,
hanem 34 ezer szekszárdi polgárt bánt meg. Megkérdezi, hogy elfogadja-e a választ a
képviselő?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el az interpellációra adott választ. Ha durvának tartja a
polgármester a leírtakat, az a jegyzőkönyvi kivonat kimásolása, amihez pár gondolatot fűzött.
Volt egy közgyűlési előterjesztés, amiben leírták, mit kell még az épületben csinálni. A
polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatban szakemberként mondja, hogy rengeteg
pénzért nagyon rossz munkát végeztek. 240.000,-Ft/m2 áron új épületet lehetett volna
felhúzni.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő - 8 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül, 2 nem szavazat mellett elfogadott.

-

dr. Mezei László képviselő kérdése a Kerekes Sportcentrummal kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Egy letiltásos határozat van a kezében, amelyben Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a kedvezményezett,
bérleti díj jogcímén Kerekes László Gézával szemben 4,3 millió forint összegben. Mikor tudják
érvényesíteni ezt a határozatot?
Ács Rezső polgármester: Kéri Jegyző Asszonyt, hogy válaszoljon a kérdésre.
dr. Varga Katalin jegyző: Írásban szeretné megválaszolni a kérdést, pontosan utánanéznek az
ügynek.
-

dr. Mezei László képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármester asszonyhoz a
képviselői jogállás és beavatkozás határairól

dr. Mezei László képviselő: A képviselői jogviszony feljogosítja a képviselőt arra, hogy
folyamatban lévő büntetőperbe beavatkozzon?
Ács Rezső polgármester: És ezt az alpolgármester asszonyhoz teszi fel kérdésnek?
dr. Mezei László képviselő: Nem tudja, kinek tegye fel, nincs etikai bizottsága a közgyűlésnek,
nem akarja alpolgármester asszonyt megszólítani, mert nem tudja, hogy kit kell. Szeretné
tájékoztatni a közgyűlést, hogy kormánytisztviselők ellen emeltek vádat vesztegetési ügyben.
Ebben a kérdésben érintett személy érintett hozzátartozója, információi szerint, az ügyészség
szerint, és három bejelentés szerint az előzetes fogva tartás megszüntetése érdekében eljárt.
Ezt házi őrizetre változtatták, a házi őrizet mértéke napi négy órás szabadon közlekedést
jelent. Tehát az ügyészség által 30 ügyben bizonyítottan bűncselekményt elkövető személy ma
Szekszárd városában szabadon közlekedik. Azok a személyek kérdezték tőlük, akiket ez zavar.
Nem alkalmas arra, hogy a megjegyzéseket, lakossági bejelentéseket megválaszolja, ezt
45

jkv0331

fogadónapján sem tudta megtenni, az ezzel kapcsolatos felháborodásokat fogadta. Kérdése
az, hogy a közgyűlés, vagy a nem létező etikai bizottság hagyja-e, hogy egy képviselő
beavatkozzon egy folyamatban lévő büntetőügybe?
Ács Rezső polgármester: Érti a szándékot, képviselő úr múltkori színpadias felszólalása is
nagyon felkeltette az érdeklődését, de azt kérné, hogy fogalmazzanak óvatosan. Olyan
vádakat fogalmazott itt meg, amely nem csak egyes képviselőket érint, hanem az egész magyar
igazságszolgáltatást. Átadja a válaszadás jogát alpolgármester asszonynak, mert ő a jogász. Azt
gondolja, hogy azt felvállalni, hogy valaki kiáll a nyilvánosság elé és azt mondja, hogy bárki az
ügyészség munkájába be tud úgy avatkozni, hogy nyomást gyakorol rá egy helyi képviselő, az
nagyon durva vád, és nemcsak az egyik felet érinti, hanem a másikat is. Nem kell meglepődni,
ha ezzel kapcsolatban valaki elindít egy jogi eljárást, és annak aztán van negatív
következménye, ezt képviselő úrnak mondja, hiszen ő vállalta fel, hogy nyilvánosan ezt
elmondja, míg a másik fél, aki vagy létezik, vagy nem, ezt nem tudja megítélni, bujkál valahol
a háttérben. Átadja a szót alpolgármester asszonynak.
dr. Haag Éva alpolgármester: Az ügyészségnek a jogköre és hatásköre az, hogy egy előtte folyó
ügyben döntést hozzon, illetve hogy ha született egy döntés, akkor azt megváltoztathassa,
módosítsa. Nem is értette a kérdést, hogy egy képviselő hogy tud ebbe beavatkozni, vagy egy
magánszemély. Ha esetleg pontosítaná a kérdését, akkor sem fog tudni erre válaszolni, mert
az ügyészség dönthet ebben. Ha ilyen gyanú felmerül, akkor nyilvánvalóan el kell járni az
ügyben, hogy ez milyen bűncselekményt merít ki. Ha ilyen bűncselekmény elkövetésével
megvádol a képviselő valakit, akkor az a személy is meg fogja tenni lépéseket, ahogy
polgármester úr elmondta.
dr. Mezei László képviselő: A kérdése arra irányult, hogy az ilyen típusú tevékenység, ha lenne
etikai bizottság, hogy ítélné meg ezt a tevékenységet? Választ kell adnia három embernek,
egynek írásban, kettőnek szóban, aki észrevételezte ezt az eseménysorozatot. Ők nem értik,
hogy ez hogy történhet meg. Meg fogja válaszolni a három embernek, ha alpolgármester
asszony választ ad erre a kérdésre.
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint zárják le ezt a témát. Ez, amiről képviselő úr
beszél, nem Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének napirendi pontjai közé tartozó téma.
És ahogy alpolgármester asszony elmondta, ha valaki bűncselekményt észlel, az nem kérdés a
részére, hanem kötelesség azonnal megtenni a feljelentést. Ha ilyet észlelnek és bizonyítható,
ha nem bizonyítható, akkor is meg kell tenni. De nem is érti, hogy ez miként kapcsolódik ide
egyáltalán, műfüves pályákról, fejlesztésekről döntenek. Politikusok néha mondanak
egymásra dolgokat, de ez teljesen idegen, bár lassan megszokja, hogy idegen dolgok jönnek.
dr. Haag Éva alpolgármester: A közgyűlésnek egy esetben van döntési jogosítványa, hogyha
méltatlanság gyanúja felmerül, akkor döntenie kell. A méltatlanságnak azonban jogszabályban
meghatározott kitételei vannak, például ha jogerősen bűncselekmény elkövetése miatt
elítéltek valakit. Ha valamit feltételeznek, az nem egy bűncselekmény elkövetése, és a
jogerőstől meg nagyon messze van. Még egyszer, ha ilyen felmerül, akkor el kell indítani az
eljárásokat, feljelentést kell tenni, aztán ha odáig jut az ügy - ez minden képviselőre
vonatkozik- akkor idekerül a közgyűlés elé, és a közgyűlés dönt, köteles dönteni ebben az
esetben.
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Ács Rezső polgármester: Köszöni szépen.
-

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Ki és milyen
felhatalmazással dolgozik a polgármesteri hivatal épületében?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Hallja a városban, hogy brutális pénzért egy Adri ÉpKer Kft. nevű cég
dolgozik a polgármesteri hivatal épületében. Kérdése, hogy kinek a felhatalmazásával vagy
milyen alapon dolgoznak ott? Ki ellenőrzi ezt?
Ács Rezső polgármester: Írásban szeretne válaszolni a kérdésre, mert utána kell néznie. Az
Adri ÉpKer Kft. szekszárdi vállalkozás a fővállalkozó alvállalkozója volt, nem elképzelhetetlen,
hogy vannak olyan pótmunkák, amiket elvégez a vállalkozás.
-

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Miért adták bérbe
ráfizetéssel a Diákétkeztetési Kft. konyháját?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Miért is adták bérbe ráfizetéssel a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-t?
Hallgatja a kormánytájékoztatót, Lázár János kinn áll és azt mondja, hogy a Kormány szándéka
az, hogy a jövőben a közétkeztetést államosítani szeretnék, mert a magánvállalkozók abban
érdekeltek, hogy profitot termeljenek, hogy rossz minőségű ételt szolgáltassanak stb. Azon
döbbent meg, hogy most adta bérbe az önkormányzat a város pénzén létrehozott konyháját.
Bejelentéseket kapott, hogy milyen ételt szolgáltat: húsvét előtti reggelen a reggeli: a
legkisebb joghurt és egy kifli a középiskolás gyerekeknek. Hausmann- verseny vacsora 20 g vaj,
két szelet kenyér. Tízórai egy szelet ketchupos kenyér, Zaják képviselő saját tapasztalatból
mondja, egy zacskóba tett tojás. Azt gondolja, hogy rettenetesen rossz döntés volt, és ezért a
polgármesternek vállalnia kell a felelősséget. Nem csak a várossal, hanem a kormányzással is
szembe megy a polgármester.
Ács Rezső polgármester: A képviselő tanúbizonyságot tett a tájékozatlanságról, a Neumanncsalád és Kovács Győző díszpolgár nevében kikéri magának, hogy egy képviselő ne tudja, mi
az, hogy Neumann-verseny. Ez egy nemzetközi verseny, talán a képviselő is hallotta már a
nevét. A vállalkozó egyébként tételesen megcáfolta az állításokat, amiket az ellenzéki
képviselők felvetettek. Kivizsgálták, hogy biztosan rendben volt minden a konyhai kiadásnál is,
a joghurtos példánál mindenből kettő volt, és nem egy. A Neumann-vacsorán sem az a
mennyiségű étel került felszolgálásra, mint amit állítottak. Azt gondolja, hogy jó döntés volt a
város gazdálkodása szempontjából. Reméli, hogy az ételek olyanok lesznek, amiket szívesen
fogyasztanak a gyerekek. Több, mint egy éve készítik elő az átvételt, sok olyan terület van,
amiről tudják, hogy mik a kormány szándékai, egy biztos, sokkal nyitottabb lesz a szolgáltatás,
mint ami eddig volt. A teremben vállalja, hogy fogja a testületet és elviszi a legváratlanabb
időpontban megkóstoltatni a gyerekek ebédjét. A szolgáltató kérdőívekkel próbálja még jobbá
tenni a szolgáltatást és nyitott menzát biztosít a szülőknek és intézményvezetőknek is.
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a cikói Rekultivációs
Alappal kapcsolatban
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a galambokkal
kapcsolatban
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a diákétkeztetés
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-

témában
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az Öveges-programról,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mi lesz veled helyi
termék?” címmel
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a 2015-ben lezárult
munkaügyi perekről

Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy Zaják Rita képviselő nincs az ülésteremben, ezért
a kérdések feltevésére nincs lehetőség.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 13 óra 40
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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