Szám: IV/B/95/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. február 2-án
(csütörtök) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Kővári László, Gyurkovics János, Rácz Zoltán, Pap Máté, Szabó Balázs,
dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória Zita képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita, Kerekes László, Ferencz Zoltán képviselő.

Összesen: 12 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
Magyarné Somogyvári Tünde mb.osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató;
Vizdár-Lőczi Gizella egyesületi elnök,
Ferenc Vilmos Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: Új napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat projektcég
megalapítására” című, 34. számú előterjesztést , valamint a „Javaslat a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Kutyabarát város” című pályázat jóváhagyására
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és megvalósítására” című, 33. számú közgyűlési előterjesztést. Kéri, hogy 21. napirendi
pontként tárgyalják az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. Mikor lesz a Felsővárosban az út-és vízhálózat rendbe rakva?
2. Nem kellene-e télre bezárni a piacot, mert gyakorlatilag teljesen üres?
3. Kerekes László képviselőtársa kérte meg, tegye fel a nevében a kérdést, hogy a város
fűtés- és gázellátása biztosított-e?
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Zaják Rita és Szabó Balázs képviselők
nem adták le a vagyonnyilatkozatukat határidőig, ezért az önkormányzati képviselői
tisztségből eredő jogaikat a benyújtásig nem gyakorolhatják.
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Két kérdésben szeretné tájékoztatni a közgyűlést, az egyik a DIGI
TÉVÉ-vel és a UPC-vel folytatott beszélgetésének lényegéről szól, a másik a közvilágítással
kapcsolatos.
A polgármester szavazásra teszi fel a 33. számú, „Javaslat a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Kutyabarát város” című előterjesztés nyilvános
ülésre történő felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11
fő- 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 34. számú, „Javaslat projektcég létrehozására” című
előterjesztés nyilvános napirendre történő felvételére vonatkozó javaslatát, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 11 fő- 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
dr. Molnár Kata jegyző: A zárt ülésre új napirendi pontként javasolja felvenni „Az Alfa-Nova
Kft. által fizetendő vagyonbérleti díj összegszerűségére vonatkozó szerződések
jóváhagyásáról” című, 35. számú előterjesztést, mely az ülésen kiosztásra került.
A polgármester szavazásra teszi fel a 35. számú, „Az Alfa-Nova Kft. által fizetendő
vagyonbérleti díj összegszerűségére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról” című
előterjesztés zárt ülésre történő felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül
elfogadott.
2

Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy első napirendi pontként a 21. számú előterjesztést
tárgyalja a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy az egyesület elnöke megjelent.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1. Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes közbeszerzési
tervének jóváhagyása
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
9. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat a polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
16. Javaslat az alpolgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
18. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosítására
(9. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
19. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Fedett
buszmegállók létesítése Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Kutyabarát
város” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási
megállapodás jóváhagyására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
23. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi
emelésére
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
24. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi
támogatási kérelme
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Beszámoló az átruházott hatáskörben
határozatokról
(2016. IV. negyedév)
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

hozott

bizottsági és

polgármesteri

28. Javaslat projektcég megalapítására
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(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
29. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja
Rácz Zoltán kérdései a polgármesterhez

1. Mikor lesz a Felsővárosban az út-és vízhálózat rendbe rakva?
2. Nem kellene-e télre bezárni a piacot, mert gyakorlatilag teljesen üres?
3. Kerekes László képviselőtársa kérte meg, tegye fel a nevében a kérdést, hogy a város
fűtés- és gázellátása biztosított-e?
dr. Mezei László képviselő kérdései a polgármesterhez
1. UPC és DIGI tévé kábelhálózati kiépítéssel kapcsolatban.
2. közvilágítással kapcsolatban.

Zárt ülés napirendje
30. Az Alfa-Nova Kft. által fizetendő vagyonbérleti díj összegszerűségére vonatkozó
szerződések jóváhagyása
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. A Babits Mihály Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztásra kiírt
pályázatának elbírálása
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat
elbírálásáról
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. Javaslat településképi kötelezési eljáráshoz benyújtott fellebbezés elbírálására
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
34. Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
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1. Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Vizdár-Lőczi Gizella egyesületi elnök
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a meghívottat, hogy szeretné-e kiegészíteni szóban az
írásban kiküldött anyagot?
Vizdár-Lőczi Gizella egyesületi elnök: Az önkormányzat tulajdonában álló, Szekszárd, Rákóczi
u. 57. számú ingatlanban szeretne az egyesület egy komoly felújítást végezni azzal, hogy egy
fejlesztő központot szeretnének létrehozni, ezzel is segítve az autistákat és az érintett
családokat. Hosszú távú terveik között szerepel, hogy nappali ellátást nyújtó intézményt is
kialakítanának. Az autisták ellátása országos szinten is nehézkes, de a dél-dunántúli régióban
abszolút megoldatlan, Tolna megyében nincsen semmilyen ellátás a számukra. Kéri a
Közgyűlést, hogy támogassa elképzelésüket.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Támogatja az elképzelést, mert nemes célt szolgál.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2017. (II.2.) határozata
az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan
használatának engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. hozzájárulását adja a tulajdonában álló 7100 Szekszárd,
Rákóczi Ferenc utca 57. szám alatti, természetben a hrsz.
2395/A/4, 2395/A/5 ingatlanoknak a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft. általi használatba adásához az Esőmanók Tolna Megyei
Autistákért Egyesület részére;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2. felhívja a
lefolytatására.

polgármestert

a

szükséges

egyeztetések

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Pap Máté képviselő: Azt gondolja, hogy az önkormányzat hatékony működése mindenki
érdeke. Amikor egy SZMSZ- módosítással kapcsolatos döntést meghoznak, akkor azt megfelelő
előkészítéssel és körültekintéssel kell megtenni. Amikor elolvasta az előterjesztést, merültek
fel benne kérdések azzal kapcsolatban, hogy az előkészítés megfelelő-e? Szeretné felhívni a
képviselők figyelmét a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósággal kapcsolatos
módosításokra. Ha megnézik az egyes igazgatóságok és osztályok feladatait, illetve
állománytáblákat, az tapasztalható, hogy ennek az igazgatóságnak a feladatköre a legnagyobb
a hivatalon belül. A 192 dolgozóból 66 ezen az igazgatóságon dolgozik, tehát több, mint
egyharmada oda tartozik. A hivatalon belül vannak olyan osztályok, ahol két főnek van
osztályvezetője. Az osztálylétszámok 6-8 fő között mozognak. A Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztálynak van a legtöbb dolgozója, 46 fővel. Azt gondolja, hogy az SZMSZ
módosításával az osztály plusz feladatokat kapna, viszont egy osztályvezetővel kevesebbel
kíván működni. Azt gondolja, hogy a hatékony működés mindenkinek a közös érdeke, nem
látja az összefüggést, miért kell a létszámot csökkenteni. Ezzel kapcsolatban két kérdést intéz
a polgármesterhez: az első kérdése, hogy mi indokolja, hogy többletfeladat mellett a vezetői
létszám csökken, a második kérdése, hogy volt-e szakmai egyeztetés előzetesen erről, a
változtatás nem fogja-e veszélyeztetni az igazgatóság működését?
Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ tartalmazza a polgármesteri hivatal, a közgyűlés és a
bizottságok működésének a rendjét, a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatban
Jegyző Asszony jogosult nyilatkozatot tenni, a két aljegyzővel ők készítik elő azokat az
előterjesztéseket, melyek a polgármesteri hivatalt érintik, így átadja a szót Jegyző Asszonynak.
dr. Molnár Kata jegyző: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az igazgatóság és a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály feladatai egyértelműen csökkentek. Ezt az
előterjesztésben is rögzítették. Az indokolja a létszámcsökkentést, hogy az iskolák
működtetési jogát az önkormányzat átadta a tankerületi központnak, a 196 főből 192-re
javasolják csökkenteni a hivatal létszámát, természetesen zajlott szakmai egyeztetés az
ügyben, átvizsgálták, milyen munkafeladatok révén csökkent az egész igazgatóság és osztály
feladata. Nem csak az osztályvezető, hanem az ügyintézők feladatkörében szerepeltek az
iskolák működtetésével kapcsolatos feladatok. Van erre példa a polgármesteri hivatal más
szervezeti egységénél is, ahol az igazgatóságvezető hasonló létszámú osztály vezetését is
ellátja, ez pedig a Szociális Osztály.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Kéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést érintő
módosító javaslatát.
dr. Molnár Kata jegyző: Módosító indítványként a Közbeszerzési Osztály jogállását javasolja
megszüntetni. Jelenleg két fő közbeszerzési referens dolgozik a hivatalnál, a korábbi
osztályvezető munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt. Nem került sor osztályvezető
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kinevezésére. Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Osztály a Szervezési Igazgatóság alá
tartozik szervezetileg, melynek a vezetője dr. Kajos Nikolett aljegyző, akinek szintén megvan a
közbeszerzési képesítése, javasolja az osztály jogállásának megszüntetését és a közbeszerzési
referensek közvetlenül a Szervezési Igazgatóság alá tartozását.
A hatályos rendelet 61.§ a) pont 3. alpontja rendelkezik a Közbeszerzési Osztályról, mely így
hatályát veszti. A rendelet-tervezet 5.§-a szerint hatályát veszti a Rendelet 61.§ a) pont 3.
alpontja, az 1. melléklet 2. pont 2. bekezdés 2. alpontja, az 1. melléklet 2. pont 6) bekezdés 3.
alpontja, a 2. melléklet 39. pontja.
A Közbeszerzési Osztály megszűnésével a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének az alábbi
módosításai szükségesek, ahol Közbeszerzési Osztályt említ a szöveg, ott értelemszerűen
közbeszerzési referenst kell érteni. A 16.§ (1) bekezdés első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép: „A közbeszerzési referens a Hivatal Szervezési Igazgatósága alá tartozik
közvetlenül.” A 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A közbeszerzési
referensek létszáma 2 fő, vezetői feladatokat az ezzel megbízott aljegyző látja el.” Hatályát
veszti az SZMSZ 7.§ (2) bekezdés b) pontjának bc) alpontja, a 14. alcím, a 47.§ 8. sora, 2.
melléklet táblázatában „Közbeszerzési Osztály” szövegrész. További javaslata, hogy a 36.§ (1)
bekezdés a) pontja kerüljön hatályon kívül.
Ács Rezső polgármester: A módosító indítványról egyben fognak szavazni.
Pap Máté képviselő: Jegyző Asszony válasza nem oszlatta el a kételyeit a módosításokkal
kapcsolatban. A megszüntetésre váró osztály vezetői helyének nála van a kinyomtatott
munkaköri leírása, mely megközelítően negyven pontban sorolja fel az osztályvezetői
feladatokat. Ezek között nem szerepelnek az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatok.
Az indoklásban szerepel, hogy a hatósági feladatok elkerültek az igazgatóságtól, a munkaköri
leírásban egy pontban szerepelnek a hatósági feladatok- a fakivágás és az ásott, fúrt kutak
engedélyezésével kapcsolatos pontok vannak. Nem látja azt, hogy a maradék 39 pont
megfelelő színvonalon történő elllátása hogyan biztosított a továbbiakban?
Rácz Zoltán képviselő: Örömmel veszi Pap Máté szakszerű hozzászólását. Az
önkormányzatoknál pont azért kell kialakítani a súlyokat, ellensúlyokat, ütköztetni a
véleményeket, mert így születnek normális döntések. Azt kéri, hogy a nagyobb döntések előtt
sokkal több egyeztetést biztosítsanak, több nyilvánosságot kapjanak.
Ács Rezső polgármester: A döntések nagy részét nyilvános ülésen tárgyalják. A közgyűlés
összetételét nem ők döntik el, hanem a választók. Azt gondolja, ha ésszerű javaslatok
érkeznek, azt meghallgatják, a közgyűlés az a terep, ahol a véleményeket meg kell fogalmazni.
Ha olyan javaslatot tesznek, ami a költségvetéssel, a város fejlődésével összehangban van,
akkor tudnak együtt dolgozni a jövőben.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, jelzi, hogy leadta
vagyonnyilatkozatát, így részt vehet a szavazásban, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy először Jegyző Asszony módosító javaslatait teszi fel
szavazásra.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet módosítására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 11 képviselő, jelzi, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2017. (II. 2.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet 6-7. függelékének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 6. függelékét képező Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata alaptevékenységének a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti
meghatározás módosítását az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
jóváhagyja az SZMSZ 7. függelékét képező Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítását
az indítvánnyal módosított előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal.
11

Határidő: 2017. február 2.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

4. A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli
források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete a közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról,
valamint
az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2017. (II.8.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával
kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2017. (II.2.) határozata
a településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) jelű módosításához az
államigazgatási
szervektől
érkezett
vélemények
megismeréséről és elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
egyetért a településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) jelű
módosításához az államigazgatási szervektől érkezett
véleményekkel.
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes közbeszerzési
tervének jóváhagyása
(30. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2017. (II.2.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre
vonatkozó Előzetes Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évre vonatkozó Előzetes Közbeszerzési Tervét;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 11. §-a
alapján gondoskodjon a tervben szereplő beszerzési igények
felülvizsgálatáról, szükség esetén a változások átvezetéséről,
valamint az Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének
elkészítéséről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
8. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2017. (II.2.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító
okirata módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító
okiratát az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására;
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtásáról a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
9. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Szeretné megtudni, melyik az előterjesztésben szereplő ingatlan?
Ács Rezső polgármester: A Széchenyi utcai Ritz papír-írószerbolt helyén található épületről
van szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2017. (II. 2.) határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV.
törvény 86. § (4) bekezdése alapján az önkormányzatot
megillető elővásárlási jogról a Szekszárd belterületi
1829/6/A/14. helyrajzi számú, és az 1929/6/A/13. helyrajzi
számú ingatlanok vonatkozásában lemond;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az elővásárlási jogról történő
lemondásra vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2017. február 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Bezerédj utcában lévő, Honvédelmi Minisztérium tulajdonában
álló ingatlanról van szó az előterjesztésben. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Lehetőségként felveti, hogy lehet-e az ingatlanból önkormányzati
bérlakásokat kialakítani?
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy a régi polgári épület hasznosítása más célokat
szolgálhat, nem biztos, hogy a bérlakások kialakítása a legcélszerűbb. Szociális bérlakásokra
szükség lesz, de máshol lenne jó kialakítani.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2017. (II.2) határozata
állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában, és a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévő Szekszárd belterület, 1773/2 helyrajzi
számon felvett, (természetben: Szekszárd, Bezerédj u. 25., 27.)
kivett lakóház, gazdasági épület és garázs megnevezésű, 1729 m2
alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását;
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

nyilatkozik, hogy

a)
az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 9. pontjában meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni, és önkormányzati bérlakásként kívánja
felhasználni;
b)
az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését;
c)
az
igényelt
ingatlan
nem
áll
örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura
2000
védettség alatt;
3.
felhívja a polgármestert, hogy a Szekszárd, belterület
1773/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen,
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továbbá, hogy az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztésben javasolják a szerződés meghosszabbítását. Kéri
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Mi indokolja, hogy nem pályázatot ír ki a város erre a feladatra?
Ács Rezső polgármester: Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a feladatot el tudnák-e végezni
önkormányzati céggel. Elég bonyolult a nyilvántartási rendszere és speciális végzettségeket
igényel a terület. Hosszabb előkészítést igényel a feladat átvétele, ezért nem írtak még ki
pályázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2017. (II.2.) határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a köztemetők folyamatos üzemeltetésének
biztosítása érdekében a Panteon Kegyeleti Közszolgáltató Kft-vel
megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-ig
történő meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítást;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a jegyzőt az 1.) pont szerinti szerződésmódosítás
elkészítésére, a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására;
Határidő: 2017. február 3.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
vizsgálja meg a temetők jövőbeni üzemeltetésére vonatkozó
lehetőségeket.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Jegyző Asszonynak, akinek módosító javaslata van az
előterjesztéssel kapcsolatban.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tegnapi nap folyamán módosították
a pályázati benyújtás határidejét, február 28-ról március 6-ra, így kéri a határozati javaslat
végrehajtási határidejének módosítását.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony által kért módosítással együtt javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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
9/2017. (II.2.) határozata
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
19

1.
hozzájárul
a
„Csatlakoztatási
konstrukció
az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázat benyújtásához;
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára;
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a
projektet érintő Szolgáltatási Szerződés aláírására.
Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követően a
Közreműködő Szervezet által meghatározott időpontnak
megfelelően
Felelős: Ács Rezső polgármester
13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Elnök úr nem tudott részt venni az ülésen, de Jegyző Asszonynak
jelezte, hogy a nemzetiségi önkormányzat elfogadta az együttműködési megállapodás
módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
10/2017. (II.2.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 2016. október 1. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és jóváhagyja az
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együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester

14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosítása
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
11/2017. (II.2.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött, 2016. november 1. napjától
hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és
jóváhagyja az együttműködési megállapodás módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. február 10.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
Pap Máté elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
15. Javaslat a polgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ács Rezső polgármester bejelenti, hogy nem vesz részt a
szavazásban érintettsége miatt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
12/2017. (II.2.) határozata
a polgármester illetményéről és költségtérítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a, és a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)
–(3) bekezdése alapján megállapítja, hogy Ács Rezső főállású
polgármester 2017. január 1-jei hatállyal, megbízatásának
időtartamára havi bruttó 997.200 forint összegű illetményre
jogosult;
2.
rögzíti, hogy az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján Ács
Rezső főállású polgármester 2017. január 1-jei hatállyal havonta,
- az illetmény 15 %-ban meghatározott – 149.580 forint összegű
költségtérítésre jogosult;
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1)-2) pont szerinti illetmény és
költségtérítés számfejtése iránt, - a Polgármesteri Hivatal útján intézkedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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16. Javaslat az alpolgármester illetményével és költségtérítésével kapcsolatos döntésre
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Az alpolgármester tekintetében javaslatot tesz a polgármesteri
illetmény 90 %-ának elfogadására, a költségtérítés esetében pedig az illetményt 15%-ban
javasolja meghatározni az összeget a határozati javaslatban.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Rendkívül aránytalannak tartja az alpolgármester illetményét az
elmúlt két év munkavállalása, szerepmegosztása alapján, úgy gondolja, hogy a polgármester
messze többet vállal az alpolgármesternél. Próbál objektív véleményt megfogalmazni, nincs
ebben szimpátiakérdés.
Rácz Zoltán képviselő: Szívesen átszámítaná a pénzt ezüstpénzbe. A napokban került egy
újabb hanganyag a médiumokba, Képviselő Asszony hangja mindkét felvételen kivehető. Abba
a mutyizásba, ami a városban megy, besegített a jelenétével, jogi végzettségével, nem tartja
korrektnek.
Kővári László képviselő: A polgármester illetményének megállapítását jogszabályi háttér
biztosítja, ennek ellenére is volt, aki nem támogatja azt. A Képviselő Úr nem volt képviselő az
előző választási ciklusban, de tudhatná, hogy akkor két alpolgármester támogatta a
polgármester munkáját. Most láthatják, hogy a polgármesternek rengeteg elfoglaltsága van,
szinte naponta jelenik meg interjú vele azokról az eseményekről, amit úgy minősít a képviselő,
hogy mutyival zajlanak. Nagyon keveset látnak belőle, de Alpolgármester Asszonynak
rengeteg munkája van.
Ács Rezső polgármester: Ez az első ciklus, hogy egy alpolgármestere van a megyei jogú
városnak. Általában ilyen településeken kettő, illetve három alpolgármesterrel dolgoznak.
Költséghatékonyság és munkamennyiség szempontjából is jelentős az, hogy egy
alpolgármester van. Nyilván egy polgármester többet szerepel a közéletben, de ameddig nincs
bent a hivatalban, attól még a munkának mennie kell. Az alpolgármester az, aki ezt a hátteret
biztosítani tudja. Ilyen szempontból nagyon leterhelt ő is. A másik témát várta, mikor kerül
elő, melyben higgadt próbál lenni. A harmadik hangfelvétel került elő, melyből egy ember
próbál politikai tőkét kovácsolni. A közösség tagjaként ez az ember rendszeresen lehallgatta
azokat, akikkel egy asztalnál ült. Elmond egy személyes történetet: az érintett egy hétig ott
lakott náluk a családjával, mert a zenével kapcsolatban a gyerekek egy felé mozogtak. Lehet,
hogy a közös vacsorákon elhangzott beszélgetéseket is eljuttatta az index.hu vagy 444!.hu
oldalaknak. Tudják, hogy több mint két év múlva adta be az Ügyészséghez az említett
hangfelvételt az érintett személy, ha valami gyanús dolog elhangzik ott, miért vár két évet
azzal, hogy leadja azt? Nem tudják a közös üléseken, magánbeszélgetéseken rögzített
hangfelvételek számát, és hogy még mikor kerülnek elő továbbiak. A szekszárdiak felnőtt
emberek és tudják, hogy mit jelent, ha valaki besúgóként működik egy közösségben. Képviselő
Úrral egyetérthetnek abban, hogy ő sem szeretne olyan csapatban ülni, ahol nem tudja, mikor
mit mondhat, a mellette levő ember felveszi-e azt, amit mond és hogyan fogja megvágni a
felvételt, hogy olyan mondatok hangozzanak el, amiknek semmi köze nem volt a valósághoz.
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Ebben a testületben megpróbálnak a város érdekében dolgozni. Aki most roadshow-kon vesz
rész, a városért és a közösségért soha nem tett semmit. Ezekkel a tevékenységekkel próbálja
a várost rossz színben feltüntetni. Mivel évekig készítették ezeket a felvételeket, biztosan elő
fognak még jönni újak, de egyre több embertől hallják a városban, hogy rosszallják, amikor
valaki ezt a fajta tevékenységet tendenciózusan végzi.
dr. Haag Éva alpolgármester: Mezei képviselőtársának igaza van abban, hogy Polgármester
Úr nagyon leterhelt, nagyon sokat dolgozik hétvégén is. Felvállalták azt, hogy ketten fogják a
ciklust végig vinni. Próbál segíteni neki mindenben. A képviselők véleményt mondanak
anélkül, hogy tájékozódnának egy ügyben, ez merész dolog, véleménye szerint. A
polgármesteri felelősséggel teljesen azonos az alpolgármesteri felelősség, hiszen mindketten
aláírók. Ő nagyon sok mindent aláír a polgármester helyett. A szocialista érában három
alpolgármester dolgozott az önkormányzatnál, akik megosztották egymás között a
feladatokat. Jelenleg őrá hárul mindaz a feladat, amit korábban három alpolgármester ellátott.
A hangfelvétel kapcsán kikéri magának, hogy bármiféle mutyival összefüggésbe hozzák. Nem
hallatszik az ő hangja a legutóbbi felvételen, de ha hallatszana, az sem lenne meglepő, mert
frakcióüléseken ő is részt vett és a felvételek engedély nélkül készültek. Ha vádaskodik a
képviselő, elgondolkodik rajta, hogy megtegye-e a jogi lépéseket. Kéri, hogy képviselő
körültekintően járjon el és ne mossa össze az alpolgármesteri fizetéssel a sajtóból szerzett
félinformációkat.
Rácz Zoltán képviselő: Nyilván nem a fizetéssel összefüggésben merült ez fel, hanem arról van
szó, hogy aki ilyen tevékenységben benne van, az sajnos bepiszkolódik, az alpolgármesternek
ezt tudni kell. A másik dolog, hogy rajtuk számon kérni egy ún. szocialista városvezetést
Szekszárdon értelmetlen, mert nem volt ilyen. Szeretné elmondani, hogy neki 1989-ben módja
lett volna bekerülni a közéletbe, de úgy érezte, hogy egy válás után az embert olyan
támadások érhetik, amiknek a családját nem volt hajlandó kitenni. Dönteni sok mindenben
lehet. Ha az alpolgármester mindent aláír, akkor benne van a dologban. Ízlése ellen való, hogy
egy diktafonnal a zsebében mászkáljon, de az két teljesen független dolog.
Ács Rezső polgármester: Mielőtt tovább mennének, nem szeretné, ha a levegőben maradna
egy-két dolog. Képviselő Úr olyanokat mond, amelyre semmilyen bizonyítéka nincsen. Most ő
is kikéri magának mindenki nevében, hogy olyan fogalmakat süt rájuk, amelyre nincs alapja.
Nem zajlik és nem is zajlott semmilyen mutyizás a teremben. Nem érti, miért mondta a
képviselő, hogy nem volt szocialista városvezetés, mert ő akkor ellenzéki képviselőként
dolgozott, ahol az MSZP volt többségben és mellette működött az SZDSZ.
dr. Mezei László képviselő: Kifejezetten az anyagi elismerésről szeretne szólni. Polgármester
Úr munkájáról az a véleménye, hogy hihetetlenül tájékozott és felkészült minden ügyben.
Kővári képviselőtársának üzeni, hogy jól meg tudja ítélni a polgármester munkáját. Ezt a
tájékozottságot nem érzi az egyébként nagyon szimpatikus egyéniségű alpolgármester
tekintetében. Azt el kell ismerniük, hogy a polgármester rendkívül sokat dolgozik, ez nem zárja
ki azt, hogy teljesen máshogy látják a város vezetését és sok ügyben határozottan más az
álláspontjuk. Reméli, hogy nem sértett meg senkit, csak az egyik oldalon rendkívül sok munkát
lát, azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az aránytalanságot ismerjék el anyagilag is.
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Kővári László képviselő: Szeretné tájékoztatni Rácz képviselőtársát, hogy az említett
lehallgatási ügy szenvedői ő és Csillagné Szánthó Polixéna voltak, mert nekik kellett felmenni
a rendőrségre Budapesten kihallgatásra. Az ott elhangzottakról szóló jegyzőkönyv megvan
neki is, a rendőrség lezárta az ügyet, nem találtak semmit.
Szabó Balázs képviselő: Nem tisztje megvédeni a fideszes városvezetést, főleg országos
szinten rengeteg dolog van, amivel nem ért egyet. Nem tudja magában tartani a véleményét,
Hadházy Ákos felvételeire szeretne reagálni, emberhez nem méltó tevékenység, hogy egy
közösség részeként lehallgatásokat végezzen. Számára nem az a fontos, hogy lenne-e
bizonyíték a hangfelvételen elhangzó dolgokra, hanem az eljárási mód, ahogy ő felvette
ezeket.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Az alpolgármesteri illetmény összegszerűen 897.500,-Ft, a
költségtérítés pedig 134.625,-Ft a javaslat szerint, a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel
teszi fel szavazásra.
dr. Haag Éva alpolgármester és Pap Máté képviselő bejelenti, hogy nem vesz részt a
szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
13/2017. (II.2.) határozata
az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése
alapján dr. Haag Éva főállású alpolgármester illetményét 2017.
január 1-jei hatállyal, megbízatásának időtartamára havi bruttó
897.500 forint összegben állapítja meg.
2.
rögzíti, hogy az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján dr. Haag
Éva főállású alpolgármester 2017. január 1-jei hatállyal
havonta, - az illetménye 15 %-ában meghatározott – 134.625
forint összegű költségtérítésre jogosult;
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1)-2) pont szerinti illetmény és
költségtérítés számfejtése iránt, - a Polgármesteri Hivatal útján
- intézkedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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17. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Ács Rezső polgármester: A szekszárdi Civil Kerekasztal Ferenc Vilmost választotta elnökének,
akit szeretettel köszönt. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság meghallgatta a Kerekasztal
vezetőjének véleményét és az előterjesztést elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja.
Ács Rezső polgármester: Szeretné megkérdezni, van-e a Kerekasztal vezetőjének hozzáfűzni
valója az előterjesztéshez?
Ferenc Vilmos civil kerekasztal elnök: Nincs.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Az Elnök Úr figyelmébe szeretné ajánlani, hogy a társadalom
jelenlegi helyzetében van egy bizalmi eltolódás, ezért a városnak nagy szüksége van a civil
szervezetekre, helyzetük felértékelődik. Látja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésein
rendszeresen részt vesz az elnök, korlátozott lehetőségeihez mérten ő is szívesen segíti a
munkájukat. Várják a szervezet aktivitását.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy az Elnök Úrral a héten találkoztak és sok mindenről
beszélgettek. Azt gondolja, hogy a város vezetése elkötelezett a civil szférával kapcsolatban.
Sok feladatot átvállalnak az önkormányzattól. Nyitottak az újabb együttműködésekre is a
költségvetési lehetőségek ismeretében. Kérése volt Elnök Úr felé, hogy a civil társadalom
politikától független társadalmi részt képviseljen. A nyitottság megvan az önkormányzat
részéről a civilek felé.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2017. (II.2.) határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Városnak - a határozat
melléklete szerinti - Civil Koncepcióját;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az 1.) pont szerint elfogadott
Civil Koncepció aláírására, a jegyzőt pedig a közzétételre;
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti Civil Koncepció
alapján vizsgálja felül az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, és azt terjessze a
közgyűlés elé;
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján
kövesse nyomon a civil koncepció megvalósulását, és erről
évente tájékoztassa a közgyűlést;
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
5.
felhívja a jegyzőt, hogy készítse elő a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal kötendő együttműködési megállapodást, és azt
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési
szabályzatának módosítására
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A közművelődési és közgyűjteményi intézmények
mindenkori vezetője automatikusan bekerül az értéktár bizottságba, ezért született az
előterjesztés. A Humán Bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat mellett egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2017. (II.2.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat
aláírására.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Karaszi Péter katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető megbízatását visszavonták, helyette Kiefaber Gábor tűzoltó-alezredest
nevezték ki kirendeltségvezetőnek. A Testületben a katasztrófavédelem részéről ő látja el a
továbbiakban a képviseletet, ez indokolja a Testület ügyrendjének módosítását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Kérdése, hogy a bizottság miért nem tud feltámadni poraiból?
Valószínűleg bennük van a hiba, hogy létrehoztak egy olyan testületet, amit nem tudnak ellátni
munkával, feladattal. Kővári László képviselő kezdeményezte, hogy kezdjenek el ebben a
témában mozgolódni. Szívesen hallana a másik oldalról is javaslatokat, hogy mit kellene
tenniük annak érdekében, hogy tartalommal meg tudják tölteni a testület munkáját.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Beszámolt már arról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy
az érdemi döntéseket tartalmazó ülés lezajlott a múlt héten. Főleg közlekedési témákban
tettek szakmai javaslatot, illetve a 2017-es közgyűlési munkatervnél is javasolja, hogy a
közbiztonsági koncepció kerüljön be a szeptemberi napirendek közé, mert a Rendőrkapitány
Úr felvállalta, hogy elkészíti a város közbiztonsági koncepcióját.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat mellett egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
16/2017. (II.02.) határozata
a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének személyi
változására tekintettel - Karaszi Péter tű. alezredes helyett –
2016. december 16. napjától Kiefaber Gábor tű. alezredest
választja meg a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjává;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy az ügyrendben a jelen döntés
szerinti átvezetéseket végezze el.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
20. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Fedett
buszmegállók létesítése Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására és
megvalósítására
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés kiosztásra került, a JETA pályázatok közül az egyik
irány a közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán a fedett buszmegállók kialakítására

29

vonatkozik, kéri a Közgyűlés támogatását az ügyben. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat mellett egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
17/2017. (II. 2.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
benyújtandó pályázatok benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtandó pályázatok benyújtását „A térség-,
infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában a
megjelölt prioritásban;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
másodlagos prioritásúként támogatja a 3.) pályázati ablak
alapján a biztonságos életvitelt segítő beruházást, fedett
autóbuszmegállók kiépítését, melynek összköltségvetése
bruttó 17.335.500 Ft, ebből az igényelt támogatás 13.001.625
Ft, melyhez önerőként 4.333.875 Ft-ot biztosít a 2017. évi
költségvetés Felhalmozási Céltartalék keret terhére;
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására,
valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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21. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Kutyabarát
város” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A játszótereken állatot sétáltatók és az ott játszó gyerekek szüleik
között kialakult feszültségek elkerülése érdekében három kutyafuttatót terveznek a városban
kialakítani, könnyen elérhető módon. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Pap Máté képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Elegáns megoldás a három kutyafuttató létesítése, fontos üzenete
van ennek egy megyeszékhelyen. Gratulál hozzá.
Ács Rezső polgármester: Talán tisztábbak lesznek a közterületek is ettől a kezdeményezéstől.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2017. (II. 2.) határozata
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó
pályázatok benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtandó pályázatok benyújtását „A térség-,
infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyában a
megjelölt prioritásban;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
elsődleges prioritásúként támogatja a 2.) pályázati ablak
alapján a térségi feladatok ellátást célzó beruházást, három
kutyafuttató létesítését, melynek összköltségvetése bruttó
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13.427.012 Ft, ebből az igényelt támogatás 11.412.960 Ft,
melyhez önerőként 2.014.052 Ft-ot biztosít a 2017. évi
költségvetés Felhalmozási Céltartalék keret terhére;
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester

22. Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási
megállapodás jóváhagyására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Gombás Viktória képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2017. (II. 2.) határozata
Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési
feladat-ellátási megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja Medina Község Önkormányzatával a belső
ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötendő feladat-ellátási
megállapodást az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal.
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Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási megállapodás
aláírására.
Határidő: 2017. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
23. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi
emelésére
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Február 15-ig készül el a város költségvetése, mely érinti ezt a pontot
is, mivel az ügyeleti díjakat a város fizeti saját költségvetéséből. Alpolgármester Asszony
egyeztetett a különböző kamarák képviselőivel, orvosokkal, fogorvosokkal az ügyeleti díjakról.
Nagyjából látva a 2017. évi pénzügyi lehetőségeket, elindulnának egy úton, az első fontos
lépést szeretnék megtenni azzal, hogy tíz százalékos ügyeleti díj emelést javasolnak az
előterjesztésben. Ez fontos üzenet az egészségügy felé. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a 10
százalékos ügyeleti díj emelési javaslatot.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is támogatja 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, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2017. (II. 2.) határozata
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak
2017. évi emeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1)
bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 2017.
március 1-i hatállyal hozzájárul a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi ügyeleti díjak 10%-os emeléséhez;

33

Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a háziorvosi ügyeletet ellátókkal kötött szerződés 1. sz.
mellékletét – mely az ügyeleti díjak mértékét tartalmazza – az
alábbiak szerint módosítja:
„Az ügyeleti átalánydíj mértéke:
Orvos:
Hétköznapi 16 órás ügyelet (H-P)
37.034.-Ft.
Pénteki 16 órás ügyelet
40.120.- Ft.
Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet
71.352.- Ft.
Szakápoló
Hétköznapi 16 órás ügyelet (H-P)
16.720.-Ft.
Pénteki 16 órás ügyelet
18.114.- Ft.
Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet
32.266.- Ft.”
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
a fogorvosi ügyeletet ellátókkal kötött feladat-ellátási
szerződés 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
„Az ügyeleti szolgálat Megbízó által történő finanszírozásának
összege 25.410.- forint/ügyeleti nap. Szekszárd, Harc, Szálka és
Sióagárd települések lakosainak a szolgáltatás ingyenes.”
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék a háziorvosok, házi
gyermekorvosok és fogorvosok feladat-ellátási szerződéseinek a
határozatban foglaltak szerinti módosításáról;
Határidő:
Felelős:

2017. március 1.
dr. Molnár Kata jegyző
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5.
felhívja a polgármestert a módosított feladat-ellátási
szerződések aláírására;
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester
6.
felhívja a jegyzőt, hogy a 5.001.028,- forint
többletköltséget építse be az Egészségügyi Gondnokság 2017.
évi költségvetésébe.
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

24. A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi
támogatási kérelme
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Szabó Balázs képviselő elhagyja az üléstermet, Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen
van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Véleménye szerint az Elnök Asszony beszámolói mindig
meggyőzőek, a szóbeli beszámolóhoz kapcsolódó írásos anyag tökéletes.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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
21/2017. (II. 2.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról és 2017. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
elfogadja a Mentálhigiénés
tevékenységéről szóló beszámolóját;

Műhely

2016.

évi

Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a Városi Mentálhigiénés Műhely részére 1.371.000 Ft
támogatást biztosít az Egyesülettel kötött ellátási szerződésben
vállalt feladatok 2017. évi ellátására;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a jegyzőt, hogy az 1.371.000 Ft támogatás
összegét építse be a 2017. évi költségvetési rendelet
tervezetébe.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

25. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a munkaterv kiegészítését
javasolja azzal, hogy a közgyűlés szeptemberi ülésén szerepeljen a napirendi pontok között a
városi közlekedésbiztonsági koncepció megtárgyalása.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kiegészítő javaslatának figyelembe
vételével teszi fel szavazásra a munkatervet.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2017. (II. 2.) határozata
a 2017. évi munkaterv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a
határozat mellékletét képező 2017. évi munkatervét azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés szeptemberi ülésének
napirendjei közé felveszi „Szekszárd Megyei Jogú Város
Közlekedési és Közbiztonsági Koncepciója” tárgyú előterjesztés
megtárgyalását.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

26. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
23/2017. (II. 2.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 187/2016. (VI.15.), a 202/2016. (VI.15.), a
244/2016. (IX.29.), a 247-248/2016. (IX.29.), a 266/2016. (X.27.),
a 270-273/2016. (X.27.), a 283/2016. (X.27.), a 284/2016.
(XI.14.), a 288-290/2016. (XI.24.), a 295-298/2016. (XI.24.), a
306-312/2016. (XII.15.), a 316-319/2016. (XII.15.), a 321/2016.
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(XII.15.), a 326/2016. (XII.15.), a 328/2016. (XII.15.), a 330333/2016. (XII.15.), 335-338/2016. (XI.15.) számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
elrendeli a 313/2016. (XII.15.) közgyűlési határozat
határidejének 2017. március 31-ig történő meghosszabbítását.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
27. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról
(2016. IV. negyedév)
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 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
23/A/2017. (II.02.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2016. október 1. – 2016.
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december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
28. Javaslat projektcég megalapítására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Közgyűléstől, hogy a Modern Városok Program minél gyorsabb
megvalósulásához teremtsék meg a jogi kereteket. A programcsomag legnagyobb részét
kitevő Paks-Szekszárd távhővezeték kapcsán javasolja a projektcég létrehozását, ami a
forrásokat tudja kezelni. Később derül ki, hogy tulajdonjogilag mi lesz a vezeték sorsa, lehet,
hogy a megalakuló projektcég beépülhet a távhőszolgáltató cégekbe. Tekintettel arra, hogy
ez szakmai kérdés, Csukle Tibort javasolja a projektcég vezetésére, aki az önkormányzati
távhőszolgáltató cég vezetője is. Ismét elmondja, hogy aki több önkormányzati cégnél is betölt
állást, csak egy helyről kaphat javadalmazást. Tehát ennél a cégnél tiszteletdíj nélkül látná el
az ügyvezetői feladatokat Csukle Tibor. A felügyelő bizottság tekintetében javasolja, hogy
ugyanazok a személyek lássák el a feladatot, akik a Szekszárdi Távhőszolgáltató Kft. esetében
is, természetesen térítésmentesen. A távhővezeték-beruházásának indulásához a jogi
akadályokat ezzel elhárítják.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Csukle Tibor úr szakmaiságához semmi kétség nem fér, de nem helyes,
hogy ilyen beruházáshoz adja a nevét. El kellene végre gondolkodni, hogy ennyi pénzből azt a
hatezer-ötszáz lakást szinte passzív házzá lehetne alakítani. Tiltakozik az értelmetlen
beruházás ellen.
Ács Rezső polgármester: Tizenöt-tizenhatezer szekszárdi polgárnak a havi kiadásait jelentős
mértékben csökkenteni fogja a beruházás, melyre készítettek előtanulmányokat. A képviselő
számításait még nem látta leírva, de megnézné, hogy amiket mond, összegszerűségében
beleférne-e a pénzügyi keretbe. Például hogy kezelné azt a problémát, hogy a jelenlegi távhős
lakásokat gázos kazánrendszerekkel működtetik, nem tudják, hogy fog alakulni az olaj és gáz
világpiaci ára. Jól hangzik, amit mond, de nincs alátámasztva.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné hangsúlyozni, hogy az elképzelést kifejezetten károsnak,
pénzügyi tragédiához vezető útnak tartja. Az elmúlt negyven évben Pakson sem alakult ki a
gyakorlat. Ráadásul az egész világ másfelé tart. Ausztriában, Olaszországban is úgy gondolják,
hogy az energiagazdálkodás alapja az, hogy magát az ingatlant kell olyan helyzetbe hozni, hogy
az energia jobban hasznosuljon. A képviselők az elmúlt másfél évben nem láttak olyan
tanulmányt, ami szolgálná ezt az ügyet. Az a két szakember, akiket Rácz képviselő társával
megkérdeztek ebben az ügyben, azt fejtették ki, hogy a megvalósításban többféle,
energiahasznosítási alternatíva lenne. Nem támogatja az elképzelést.
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Ács Rezső polgármester: A finneknél például van ilyen működő rendszer, most tervezik egy új,
nyolcvan kilométeres szakasz megépítését. Véleménye szerint hosszú távon jobban fognak
járni a szekszárdiak ezzel a rendszerrel. Azok a fejlesztések, amik még megvalósulnak a
városban - sportcsarnok, uszoda- erről a rendszerről kaphatják a hőellátást.
Rácz Zoltán képviselő: Ha tízmilliárdot elosztanak hatezer-ötszázzal, abból kijön a másfél
millió forintnyi hőszigetelési ár, melyet felhasználva lakásonként csodákat lehetne művelni. Ő
beadja a polgármesternek a számításokat, hogy mibe kerülne a lakások hőszigetelése, de
akkor kéri a polgármestertől annak a megalapozását, amit elmondott.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 2 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
24/2017. (II. 2.) határozata
projektcég megalapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Modern Városok Programban
megvalósuló
Szekszárd-Paks
távhővezeték
beruházás
megvalósítására – amennyiben szükséges és a feladat ezen
konstrukcióban hatékonyabban ellátható
- 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot alapít;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
elfogadja – a fenti feltétel bekövetkezése esetén - a
Szekszárdi Távhő Beruházó Kft. megnevezésű, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő,
korlátolt felelősségű társaság cégformájú, „Folyadék szállítására
szolgáló közmű építése” főtevékenységű, 3.000.000,- Ft azaz
Hárommillió Forint törzstőkéjű gazdasági társaság alapítását;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
biztosítja 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forint összegű
törzstőke összegét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése – Általános tartalék költségvetési sor –
terhére;
Határidő: 2017. február 2.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
a Szekszárdi Távhő Beruházó Kft. ügyvezetőjének a
társaság alapító okiratának benyújtásának napjától a beruházás
megvalósításának végéig terjedő időtartamra Csukle Tibort (an.:
Till Erzsébet, szül. idő: 1956.07.28., lakcím: 7100 Szekszárd,
Damjanich u. 26. ) nevezi ki;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.

az ügyvezető részére megbízási díjat nem állapít meg;

Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
6.
a Szekszárdi Távhő Beruházó Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátásával a társaság alapító okiratának
benyújtásának napjától a beruházás megvalósításának végéig
terjedő időtartamra a DUÁLKONTROLL Könyvvizsgáló Kft-t (7130
Tolna, Bem u. 14., Adószáma: 12469060217, Cégj.szám: 17-09004695,) könyvvizsgálatért személy: Beke Tiborné (an:
Ziebenmorgen Jozefin, sz: 1959.01.17., lakcím: 7130 Tolna, Bem
u. 14.) bízza meg;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
7.
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján
a Szekszárdi Távhő Beruházó Kft. Felügyelő Bizottságának
tagjaivá a társaság alapító okiratának benyújtásának napjától a
beruházás megvalósításának végéig terjedő időtartamra az
alábbi személyeket választja meg:

dr. Haag Éva – elnök

dr. Tóth Gyula – tag

Kővári László – tag;
Határidő: 2017. február 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
8.
felhívja a polgármestert - ha a cég létrehozása
szükségessé válik a beruházás hatékonyabb megvalósítása
érdekében - a fentieknek megfelelő tartalmú alapító okirat
elkészíttetésére és aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum
ellenjegyzésére.
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Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester/ dr. Molnár Kata jegyző
9.
felhívja az
lebonyolítására.

ügyvezetőt

a

cégbejegyzési

eljárás

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Csukle Tibor ügyvezető
29. Kérdések, interpellációk
- Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja
Ács Rezső polgármester: Írásban kiküldésre került Rácz Zoltán képviselő interpellációja
farsangi reakció címmel.
Rácz Zoltán képviselő: El kellene azon gondolkodni, hogy a fideszes oligarchák zsebtömése
helyett a szekszárdi emberek körülményein kellene javítani.
Ács Rezső polgármester: Neki válaszolni kell az interpellációra. A képviselő annak idején
karácsonyi üdvözlettel kezdte a beszédét, amely a szeretetről és megértésről szólt az elején,
aztán visszaküldte őt Zala megyébe. Nehéz megfogni az interpelláció lényegét, de ha 2014.
ősze óta tud olyan döntést mondani, amely nem a városlakók érdekét szolgálta, akkor azt
nyugodtan mondja meg. A képviselő oligarchákat emleget. A városvezetés a városlakók
érdekében dolgozik és a város teljes területét igyekszik figyelembe venni. Ha megnézi az
elmúlt évek járda- és közvilágítás beruházásait, a külterületek is nagy hangsúlyt kaptak. Amire
Kerekes képviselő úr hivatkozott, hogy magáról íratott cikket, az nem igaz és nem is a
Szekszárdi Vasárnapban jelent meg, hanem a Tolnai Népújságban. Ebben az időszakban szinte
minden települési polgármestert megkeresett a népújság, hogy számoljon be az elmúlt
időszakban történtekről. Tessék többször olvasni az újságot vagy nézni a tévét, mert azt írta
az írása végén a képviselő, hogy fontosabb lett volna azokról a civilekről írni, akik a
rászorulóknak gyűjtöttek a téli időszakban. Emlékeznek-e rá, hogy az önkormányzat civil
szervezeteken keresztül mennyi pénzt osztott a rászorulóknak, a tűzifaprogramról nem is
beszélve, de ezek mind megjelentek a tudósításokban. Tekintettel arra, hogy interpellációról
van szó, megkérdezi, hogy elfogadja-e a válaszát?
Rácz Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy nem azzal van a probléma, hogy nem szekszárdi
származású a polgármester, hiszen ő sem az. Amikor a fideszes oligarchák zsebtöméséről
beszél, olyan témák jutnak eszébe, mint a polgármesteri hivatal épületének felújítása, vagy a
távhővezeték kiépítése, ami semmi másról nem szól, mint hogy helyzetbe hozzanak
embereket. Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Felsőváros út- és
járdahálózatával kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Mikor lesz rendbe rakva a felsővárosi út- és járdahálózat? Véletlenül a
kezébe került a „Vidám Vasárnap” hetilap és a címlapon látta, hogy a siófoki elágazóig lehet
villanyfényes, sima úton közlekedni. Polgármester úr egy másik újságban íratott a
szekszárdiságáról egy cikket, ami dícséretes. Interpellációjában már beszélt arról, hogy nem az
a baj, hogy nem szekszárdi származású, hanem hogy nem ismeri a várost. Javasolja, hogy a
lakhelyétől egy kilométerre tegyen egy sétát a Bocskai, Mérey, Hosszúvölgy utcán. Ha felér a
tetőre, Tóth Gyula képviselő társával, kertszomszédjával meghívják egy Tom Marketes
szódavízre, mely biztosan iható. Azért nem borra, mert lefelé nem egyszerű a járás. A
Kerékhegy, Bálint-köz, Babits utcán sem egyszerű lemenni. Ezeket az utakat zergeösvénynek
lehet nevezni és olyan, mint a búvópatak, időnként eltűnik a járda. Ha nem történik semmi
baja az úton, nagy szeretettel meghívják egy pohár borra vagy vacsorára is. Viszont ha
rászokna a túrára és negyedszerre teszi ezt, akkor lehetne csak egy esti túrát beiktatni, mert a
közvilágítás ott nem semmi, az a kihívás.
Ács Rezső polgármester: Korábban ez a hangnem nem volt jellemző a közgyűlésben, átlépi a
képviselő a határt. A Fölsőváros az elmúlt néhány esztendőben jó pár fejlesztést kapott. Ha a
Béke-telepen vagy a Szőlőhegy utcán végigmegy a képviselő, láthat új dolgokat. Egy városnál
rangsorolni kell, hogy a rendelkezésre álló forrást mire fordítják. Azt gondolja, hogy a
Fölsőváros a Kápolna térrel, Bartina utcával több tízmillió forintos fejlesztést kapott, de ez nem
jelenti azt, hogy mindez elég. Felmérték az utak, járdák állapotát, melyet igyekeznek egy
három éves fejlesztési terv szerint fejleszteni. Azt szeretné, ha két éven belül nem lenne a
városnak olyan része, ahol csak egy kandelláber is hiányozna. A Fölsőváros kiemelkedő
forrásokhoz jutott elsősorban Kővári László elnök úr erős lobbitevékenységének
köszönhetően. Kéri a Képviselő Urat, hogy emberként beszéljenek egymással ebben a
teremben.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a piac téli nyitva tartásával
kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: A városban tíz éve még volt egy működő piac, akkor nem fagyott össze
sem a vevő, sem az eladó. A fideszes városvezetés terveztetett a házi tervezőjével
ezernyolcszáz millió forintért egy másik piacot. Észak fele nyitott üvegtetővel le is fedték az
épületet. Forró nyári napokat kivéve elviselhetetlen huzatos. Gyakorlatilag egész télen üres a
piac. A városvezetés leszoktatja a kertészkedésről azokat a kisembereket, akik elvitték a
portékájukat a piacra télen. Nem elég, hogy drága a standbérlet, elviselhetetlen a hideg is.
Lehet, hogy be kellene zárni télre a piacot.
Ács Rezső polgármester: Nem érti a kérdés lényegét. Régen volt egy nyitott piac, akkor nem
volt hideg télen, most pedig igen? Ez nem vásárcsarnok, hanem egy fedett piac. Az árusok
részéről olyan kezdeményezésről nem hallott, hogy zárják be télre a piacot. Azon volt vita a
termelők részéről, hogy ki legyen a felső szinten és ki alul. Ő azt mondta akkor, hogy nekik a
szekszárdiak a legfontosabbak, ők választhatnak maguknak helyet, hol szeretnének árulni. A
kérdésre a válasza egyértelműen nem.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a város távhő- és
gázellátásával kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Kerekes képviselő társa megbízásából kérdezi, hogy a város távhő- és
gázellátása folyamatos lesz-e a téli időszakban?
Ács Rezső polgármester: Nem kell félinformációkat gyártani, semmilyen alapja nincs ennek.
Mondjanak egy olyan napot, amikor nem volt fűtés a városban a lakásokban. A képviselő
önmagáról állít ki bizonyítványt, ha ilyeneket állít a városban. Nem kíván többet ezzel a
kérdéssel foglalkozni.



dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez közvilágítás ügyében

dr. Mezei László képviselő: 2016. októberben két műszaki mérnökkel és eszközökkel kimentek
esti órákban a helyszínekre és megmérték a közvilágítás kapacitását. Ezekkel a műszerekkel
nullától nyolc méterig méterenként tudják mérni a szórásképet és a világítás erősséget. Ezek
a műszerek harminchat százalékkal rosszabb szórásképet nyújtottak, fényerőben tizennyolctizenkilenc százalékkal gyengébben teljesítettek, mint elvárható lett volna. Ez a típusú
közvilágítási program nem csak Szekszárdon vallott kudarcot. Pécsett, kilencszáz millió forint
hitelt vettek fel és több mint hétezer izzót helyeztek ki ötéves garanciával, ki kellett cserélni
jónéhány utcában az izzókat. Egy darab izzó cseréje 137 300,-Ft-ba került. Szekszárdon
hétszáznegyven millió forintos beruházás zajlott, egy szórófej-csere 296 000,-Ft-ba került. Azt
szeretné a képviselők figyelmébe ajánlani, hogy a közvilágítás projekt sikertelen volt
Szekszárdon. Az a személy, akivel a szórásképet mérték, kijelentette, hogy ezeket a ledizzókat
nem ilyen magasságba kellett volna helyezni, hanem másfél méterrel alacsonyabban. Ebben
nem tesz fel a polgármesternek kérdést, hanem tájékoztatni akarták a képviselőket.
Ács Rezső polgármester: Az SZMSZ csak kérdésre, interpellációra ad lehetőséget, ezért
kérdésként kezeli a képviselő tájékoztatását. Azt gondolja, hogy szeretik a szekszárdiak az új
közvilágítást és nem véletlenül használják az új beruházásoknál is a ledes világítást, hiszen
több, mint ötven százalékkal tudták csökkenteni a közvilágításra fordított összeget. Az önerő
tekintetében kb. három év alatt megtérült a beruházás. Az, hogy milyen a szórása, nem tudja
laikusként megítélni. A közvilágítás hatékonyságával, minőségével kapcsolatban nem jutott el
hozzá kritika.



dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a DIGI-tévé és az UPC
kábelhálózat kiépítésével kapcsolatban
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dr. Mezei László képviselő: Az elmúlt időszakban a DIGI-tévé és a UPC térségi vezetőivel
folytatott megbeszéléseket. Mindkét vezető kijelentette, hogy az elmúlt két ciklusban Horváth
István polgármester megakadályozta, hogy kábelhálózatot építsenek ki Szekszárdon. Több
száz család él úgy helyben, hogy a korszerűtlen tévé miatt nem képes a Tarr Kft. által
szolgáltatott csatornákat használni. Kaposváron, Pécsett például mindkét szolgáltató képes
volt kiépíteni saját hálózatot. Milyen szabály alapján dönthetett úgy Horváth István, hogy
gazdasági előnyökhöz juttatja a Tarr Kft-t, aki nem csak magánszemélyeknek, hanem
közintézményeknek is szolgáltat?
Ács Rezső polgármester: Félreértés lehet, hiszen van rendezési terv, építési szabályzat és
vannak városképi megfontolások, amik helyi rendeletben rögzítettek. Ő is tárgyalt korábban a
két cég képviselőjével, részükről nem volt akadálya, de emlékei szerint úgy szerették volna
kiépíteni a hálózatot, hogy az új kábelrendszereket légkábelként akarták kiépíteni. De az az
irány, hogy a légkábeleket tegyék be a földbe, főleg a történelmi belvárosi részeknél. Ez nem
cégről szól, hanem mindenkit ugyanúgy érint, ez a jövő.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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