Szám: IV/B/20-20/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 15-én
(csütörtök) 13 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, Ferencz Zoltán, Kővári László, Gyurkovics János, Rácz Zoltán, Szabó
Balázs, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória Zita, Zaják Rita, Kerekes László képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Pap Máté képviselő.

Összesen: 14 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,
Herr Teréz főépítész,
Frey Tímea osztályvezető,
Kovács Lászlóné osztályvezető,
Kiss Eszter kommunikációs referens,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Kalmár Ágnes HBH Kft. képviselője

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Molnár Kata jegyző: Új napirendi pontként javasolja felvenni a „Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének
meghosszabbítási kérelme” című, 385. számú előterjesztést.
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Ács Rezső polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk”
napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Zaják Rita képviselő: Két kérdést jelent be a polgármesterhez címezve, elsőt a
távhőszolgáltatással kapcsolatban, másodikat a vendéglátóipari szakközépiskola
elhelyezéséről.
dr. Mezei László képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek, az első a
Szekszárdi Roma Önkormányzat 2016. évi terve és annak megvalósulásával kapcsolatos, a
másik a Közbiztonsági Tanácsadó Testület működésével kapcsolatos.
Szabó Balázs képviselő: A polgármesternek szeretne feltenni a Szentháromság-szoborral
kapcsolatban egy kérdést.
Rácz Zoltán képviselő: Első kérdése a polgármesterhez, hogy miért nem készül vízelvezetés a
kórház melletti parkolóhoz? Második kérdése az iskolák technikai személyzetének a
fizetéséhez kapcsolódik, harmadik kérdése „Nem késő-e még?” című. Interpelláció helyett
pedig szeretne mondani egy karácsonyi köszöntőt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 385. számú előterjesztés nyilvános napirendre történő
felvételére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő- 14 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 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:

Napirend
1. Tájékoztató a helyi közösségfejlesztési stratégia benyújtásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: HBH Kft. képviselője
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint tájékoztató egyéb adórendeletek
felülvizsgálatáról
(356. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(370. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
4. A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(373. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(363. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(359. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
7. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(371. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díj felülvizsgálata
(374. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések
meghozatalára
(379. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
11. Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre
vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
12. Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
keretmegállapodás elfogadására
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(380. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása (az előterjesztés
később kerül kiküldésre)
(383. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. A Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása
(350. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(353. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez
(352. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
(355. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(361. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási
megállapodás jóváhagyására
(369. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(381. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
24. Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(368. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Javaslat alapítványok támogatására
(365. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport
támogatáshoz kapcsolódó kérelme
(376. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
27. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program
igénybevételének lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

előleg

28. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(349. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(385. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Kérdések, interpellációk
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a távhőszolgáltatással
kapcsolatban;
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a vendéglátóipari
szakközépiskola elhelyezésével kapcsolatban;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi
Roma Önkormányzat 2016. évi terveiről és annak megvalósulása tárgyában;
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dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület működése témában;
Szabó Balázs képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szentháromságszoborral kapcsolatban;
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kórház melletti
parkoló vízelvezetésével kapcsolatban;
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az iskolák technikai
személyzetének fizetése tárgyában;
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Nem késő-e még?”
címmel.

ZÁRT ÜLÉS:

32.

Javaslat az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői
igazgatójának megbízására
(360. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

33.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(351. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

34.

Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(366. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Tájékoztató a helyi közösségfejlesztési stratégia benyújtásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: HBH Kft. képviselője
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót Kalmár Ágnesnek, aki a Helyi Akciócsoport munkájáról
és a beadandó pályázatról fogja tájékoztatni a közgyűlést.
Kalmár Ágnes HBH Kft. képviselője: Az elkészült stratégiát az idő rövidsége miatt nem tudja
teljes egészében ismertetni, ezért magát a pályázatot szeretné bemutatni a képviselőknek egy
prezentáció keretében. Az elkészült közösségfejlesztési stratégia a Területi Operatív Program
7.1-es pályázatára készült, mely tulajdonképpen városi Leader-program, helyi közösségi
kezdeményezésre, hangsúlyozottan kulturális célra összpontosít. A kísérleti program
keretében Szekszárd is úgy gondolta, hogy érdeklődik a pályázati program iránt.
Kormányrendelet, illetve uniós rendelet szabályozza a program részleteit. Lényegében a civil,
a közszféra és az üzleti szektor közreműködéséből kellett helyi akciócsoportot alakítani. A
téma a kulturális közösségfejlesztés és áttételesen gazdaságfejlesztésre lehetett projekteket
generálni. Aki sikeresen pályázik, az infrastrukturális feltételeket nyitott és zárt közösségi
terekre. A másik csomag a közösségi tereket élettel megtöltő, rendezvények, akciók, iskolai
programokra nyújt lehetőséget. A szekszárdi helyi közösség május 30-án alakult meg 11 taggal,
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egy önkormányzati partnerrel, öt üzleti és 5 civil szereplővel. Velük együtt kidolgoztak egy
közösségfejlesztési stratégiát, miután regisztráltatták magukat a Miniszterelnökségnél. A
rendelkezésre álló negyvenöt milliárd forintra a városok nagyságuk szerint három
kategóriában pályázhatnak. Statisztikailag 105 város pályázhat. Matematikailag 60%-nál
kisebb esély van a nyerésre, mert jóval több igényt nyújtanak be valószínűleg a negyvenöt
milliárdos keretnél. Felhívja arra a figyelmet, hogy az országos politikában a városvezetők
lobbizzanak a saját városukért. Az utóbbi három hónapban nagyon sok árnyalt munka folyt,
személyes és írásos egyeztetéssel a partnerek között. Fontos, hogy a stratégiának innovatívnak
kell lennie, olyan elemeket kell tartalmazzon, ami a városban eddig még nem létesült.
Szekszárd jövőképeként megfogalmazták: „Kulturális hagyományait megtartó, természeti
értékeit őrző, pezsgő közösségi életű, rendezett, szívesen látogatott, újdonságokra nyitott, a
fiatalokat megtartó fejlődő város.” Nagyon fontos szempont, hogy a város lélekszáma
gyarapodjon, mert jelenleg fogyó tendenciát mutat. A projektoron kivetített költségvetésben
a 800 millió forintot úgy osztották be az előírások alapján, hogy 15%-ot meg nem haladó
összeget terveztek be a bérköltségekre, a munkaszervezetre, kommunikációra, információs
napokra stb. Kulcsprojekt megnevezésére is lehetőség volt, a fennmaradó keret negyven
százalékának terhére lehetett nevesíteni egy elképzelést, melyet a HACS a „generációk parkja”
címben összpontosították. Infrastukturális beruházás lenne a Bezerédj utcai tömbbelső
rendezése, mely 6700 m2-es terület, itt lenne kialakítva egy szabadtéri és egy fedett közösségi
tér, melyben gyermekjátszótér, crosspálya, kutyafuttató, felnőtt konditerem, piknikhely
sakkasztalokkal kerül kialakításra a belváros szívében. A Hőközpont helyén lenne egy 500 m2es fedett létesítmény is, ahol közösségi tevékenységeket rendezhetnének. Az idő rövidsége
miatt a többi programot nem tudja ismertetni. A programokat két kategóriába sorolják, az
egyik az infrastrukturális fejlesztés, melyben közösségi terek tudnak megújulni, a másik a softprogramok, szabadidős programokra, iskolai rendezvényekre, testvérvárosi kapcsolatok
erősítésére stb., melyekre lehet majd helyi pályázatokat benyújtani 2017-2019-ig. Ezekre a
civil fejlesztésekre 418 millió forintot tudnának fordítani az elképzelések alapján. A több
hónapos munka lezárult a pályázat tegnapi beadásával. Nagyon köszöni mindenkinek a
közreműködést, hasznos és gyümölcsöző munkát végeztek véleménye szerint, ezek után
várják a bírálatot.
Ács Rezső polgármester: Köszöni az eddigi munkát. Alpolgármester Asszonyt delegálták az
önkormányzat részéről, véleménye szerint sikerült egy nagyon jó szakmai programot
összeállítani, bízik benne, hogy nyerni fog a pályázat.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné megtudni, hogy a nagyon optimista elképzelések mögött
milyen adottságokra építették a pályázatot? Mennyire életszerű ma egy ilyen programot a
városra adaptálni úgy, hogy nagy létszámban nem kérdezték meg a városlakókat arról, hogy a
következő években a közösségi terekben mit szeretnének tenni? Van-e a szekszárdi
emberekben olyan igény, ami garanciát ad arra, hogy valami legyen? Biztos-e, hogy az itt élő
embereket ezek a programok érdeklik a leginkább? Az előadó szerint melyek azok az
adottságok Szekszárdon, amire a pályázatot építették?
Zaják Rita képviselő: Első kérdése, hogy az ismertetett anyag kiküldésre került-e? Egy olyan
ülésen részt vett, ahol négy kiscsoportban ötletelés folyt. November 25-én megkapták az
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anyagot véleményezésre, november 30-i határidővel. Az a kérdése, hogy a generációk parkja
a Bezerédj tömbbelsőben, a parkolók helyén fog létrejönni? Mi lesz a parkolókkal és a
hőközponttal? Hogy került erre a helyre a választás, ki döntött erről? Amikor az utolsó ülésen
részt vett, még nem volt szó erről.
Rácz Zoltán képviselő: Folyamatosan azt bírálja a városrendezési koncepcióban, hogy a Garay
tér, Béla tér és a piac vonatkozásában nem oldották meg ezt a funkciót, amiről szó van. Ő nem
vitatja, hogy ez jó ötlet, de ha az egyetlen parkolásra használt területet elhasználja a város, az
nem jó. Megint olyan döntést hoznak, amihez joguk van, de maximálisan nem értenek vele
egyet.
Ács Rezső polgármester: Létrehozták a HACS-ot, melybe a közgyűlés delegálta az
alpolgármestert. A Bezerédj- tömbbelső felújítása már 2006. előtt felvetődött, hogy
eltüntessék azokat az állapotokat, melyek ott vannak. A TOP forrásoknak köszönhetően úgy
döntöttek, hogy elindítják a Zöld Város Programot 2017 elején, mely egy egységes
városközponti zöldfelület rehabilitációt jelent. Viszont a forrásaik végesek, célszerű lett volna
a Bezerédj-tömbbelsőt is bevenni a programba, de nem volt rá lehetőségük. Tisztában van
vele, hogy van ennek közlekedésszabályozási kérdése és még sok egyéb kérdés. Jókor jött ez
a lehetőség, mellyel lehetőség nyílik a Bezerédj-tömbbelső átalakítására. A kieső
parkolóhelyek pótlását meg fogják oldani. Most azt kell eldönteni, hogy támogatható-e a
pályázat, amit beadnak. Átadja a szót az előadónak, hogy válaszoljon a kérdésekre.
Kalmár Ágnes HBH Kft. képviselője: Először dr. Mezei László képviselő kérdéseire válaszol.
Teljesen jogos, amit a képviselő felvetett, hogy az elvándorlás, az elszegényedés és egyéb
kérdések nagyon fontosak. Az a véleménye a pályázattal kapcsolatban, hogy sok hiba van a
kiírásban, de azt figyelembe kell venni, hogy Szekszárdon sok civil és egyházi szervezet van,
melyek forráshiánnyal küszködnek, de jó ötleteik vannak. Ha minden jól megy, körülbelül
négyszáz millió forintot lehetne két-három éven át ezekre a dolgokra fordítani. Tapasztalata
alapján a HACS munkájába sokkal több személyt, szervezetet bevontak, mint amit a pályázat
megkövetelt, ez példaértékű kezdeményezés. Látszólag a stratégia alulról jövő, de annál
sokkal szofisztikáltabb, a többi uniós pályázathoz illeszkednie kell, mely nagy munkát jelent a
pályázatírók számára. Ez egy jó eszköz a városnak, kéri, hogy ne vétózzák meg az elfogadását
a képviselők.
Ács Rezső polgármester: Ezzel a pályázattal újabb lehetőséget nyitnak azoknak, akik
szabadidejükben szeretnénk kikapcsolódni, látható volt a 2016-os közösségi programokon is,
hogy van arra igény, hogy újabb tereket nyissanak a közösségi kikapcsolódásra. A projekt
társadalmi elfogadottsága is nagy, tényleg sokan kinyilvánították a véleményüket.
dr. Haag Éva alpolgármester: A közgyűlés elé tájékoztatóként került a HACS által kialakított
stratégia, a közgyűlés őt delegálta a HACS-ba az önkormányzat részéről. Nem a közgyűlés
hozza meg a döntéseket, hanem a HACS, mely három szereplős, ahogy ez már el is hangzott.
Azt gondolja, hogy ez egy olyan lehetőség a civil szféra számára, ahol megfelelően tudják a
saját érdekeiket képviselni. Minden területről hívtak meg civileket és el lehetett mondani a
véleményeket. Például a Harmadik Kor Egyetemén előadást tartott a nyugdíjasok számára,
ahol a végén beszélgetés zajlott, megkérdezte a nyugdíjasokat a projekttel kapcsolatban. Sok
éves tapasztalat az, amit összegyúrtak a kulcsprojektben.
8
20161215jkv

dr. Mezei László képviselő: Nem kapott választ a kérdéseire. Ilyen válaszokat várt volna: a
szekszárdiak sportszokásaira, a város természeti adottságaira, az úthálózatra stb. építették a
projektet. Amiket mondtak, azok közhelyek, például hogy mennyien támogatják, mennyire jó
lesz a projekt a civileknek.
Zaják Rita képviselő: Kereste a www.szekszard.hu oldalon az aloldalt, ami a szövegben
szerepel, de nem találta, illetve a facebook-csoporttal kapcsolatban mit keressen?
dr. Haag Éva alpolgármester: A facebook-oldal neve: Szekszárdi Helyi Közösség. A hivatali
rendszeren keresztül mindenki számára elérhetővé fogják tenni az anyagokat. dr. Mezei László
kérdésére reagálva elmondja, hogy a stratégiában harminc oldalon keresztül fejtik ki a
pályázatírók a helyi sajátosságokat, amire a stratégia épül.
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy a HACS munkájában széles körű
véleményegyeztetés volt, minden társadalmi csoportot megkérdeztek és reméli, hogy nyerni
fog a pályázat. A belvárosi közlekedési kérdésekben a szakemberekkel egyeztetni fognak.
A közgyűlés a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint tájékoztató egyéb
adórendeletek felülvizsgálatáról
(356. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kovács Lászlóné osztályvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelettervezet egy
részének módosítása technikai jellegű, az adótörvény változásait kell végig vezetni rajta. A
telekadó vonatkozásában egy felülvizsgálatra kötelezi az adótörvény az önkormányzatokat a
tekintetben, hogy az alkalmazott adómértékek megfelelnek-e a helyi sajátosságoknak, az
adóalanyok teherviselő képességének, az adógazdálkodási szabályzatnak. Az előterjesztés
harmadik része az idegenforgalmi adó-módosításával kapcsolatban egy új szoftver
megvásárlásának a lehetősége, ami egyrészt a szállásadók adminisztrációs terheinek a
könnyítését szolgálja, másrészt az önkormányzati adóhatóság számára az ellenőrzés
egyszerűsítését, illetve marketingcélokat szolgál.
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: Köszönetét fejezi ki az adóosztály vezetőjének az előterjesztés
alaposságáért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
305/2016. (XII.15.) határozata
a „Turistavadász” szoftver bevezetésével kapcsolatos
előkészítésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az idegenforgalmi
adó analitikus nyilvántartását elősegítő az ún. „Turistavadász”
szoftver bevezetésével kapcsolatos tárgyalásokra.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
47/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési
adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati
rendeletben
meghatározott
díjak
felülvizsgálata
(370. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Elöljáróban elmondja, hogy terveik szerint 2017-ben nem emelnek
díjakat. Ez alól csak a közterületeken használt teraszok díjszabása kivétel, mert a városi
rendezvények egyre nagyobb vendégkört vonzanak. A Vendéglátók Kerekasztalát
megkérdezték, a lehetőségek közül végül azt választották, hogy a városközpontban kiemelt
körzetbe tartozó vendéglátóhelyek teraszaira egységesen magasabb díjat kell fizetniük.
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.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
306/2016. (XII.15.) határozata
a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati
rendeletben megállapított díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendeletben megállapított díjakat felülvizsgálta,
és úgy határoz, hogy a díjtételeket 2017. január 1-jétől nem
emeli meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
(373. 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 az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
307/2016. (XII.15.) határozata
a piaci és vásári díjtételek felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.)
önkormányzati rendelet 1. és 2. függelékében szereplő piaci és
vásári díjtételeket felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a
díjtételeket 2017. január 1-jétől nem emeli meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(363. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogyan számolják a közterület- használati díjat, mikortól
meddig kell a vállalkozóknak ezt fizetni?
Ács Rezső polgármester: A vállalkozások kérik meg a közterület-használati engedélyt, napra
pontosan.
Zaják Rita képviselő: Jól emlékszik, hogy ötszázezer forint plusz bevételre fog szert tenni az
önkormányzat ezzel a díjemeléssel? Nem érti, hogy ha semmit nem akarnak emelni, akkor
ezen a területen miért kell mégis?
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy az önkormányzat tud segíteni a vállalkozásoknak
abban, hogy nagyobb vendégkörük legyen, mivel a Béla térre nagy programokat szervez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett,
nem szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
48/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(359. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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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 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
49/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi
illetménykiegészítéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(371. 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 az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
308/2016. (XII.15.) határozata
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendeletben megállapított
díjtételek felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendeletben megállapított
díjtételeket felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a díjtételeket
2017. január 1-jétől nem emeli meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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8. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: 2011. január 1-jén határozott utoljára a Közgyűlés a parkolási díjak
emeléséről, tehát több mint öt éve fix díjak vannak Szekszárdon. A jövőben olyan fejlesztések
valósulnak meg Szekszárdon, ami a parkolók körét tovább szélesíti és átláthatóbbá teszi.
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 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
309/2016. (XII.15.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.1.) önkormányzati rendeletben megállapított
díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló
5/2015. (II.1.) önkormányzati rendeletben megállapított díjakat
felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy a díjtételeket 2017. január 1jétől nem emeli meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díj felülvizsgálata
(374. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Gyurkovics János képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 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 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
310/2016. (XII.15.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.
(IV.2.) önkormányzati rendeletben megállapított díj
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.2.)
önkormányzati rendeletben megállapított díjat felülvizsgálta, és
úgy határoz, hogy azt 2017. január 1-jétől nem emeli meg.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Gyurkovics János képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
10. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
döntések meghozatalára
(379. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy év végén lejár az önkormányzat és
a Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedésfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
között létrejött szerződés. A közösségi közlekedés sehol sem nyereséges, az előterjesztés azt
a javaslatot tartalmazza, hogy két évre hosszabbítsák meg a feladat-ellátási szerződést.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 2014-2015
vonatkozásában le tudják zárni a veszteségfinanszírozás kérdését is.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Ács Rezső polgármester: Örül neki, hogy a szakmai vitákat már a bizottságokban is lefolytatják,
ahol tér és idő van rá.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. dr. Máté István képviselő
elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Egy olyan szolgáltató tevékenység, mely több száz millió forinttal
akarja megterhelni a költségvetést, a tevékenységét, illetve plusz tevékenységekkel terhelte a
feladatait, az számára elfogadhatatlan. Az volt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén a
javaslata, hogy negyedévente próbáljanak meg a szolgáltatás aktuális vezetőivel azon
munkálkodni, hogy egy folyamatosan veszteséget termelő vállalat tevékenysége változzon. Az
ülésen elhangzottak javaslatok a járatok ritkításával kapcsolatban, illetve más térfogatú
járművek használásáról.
Ács Rezső polgármester: Nem tiltja azt semmi, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
szorosabb kapcsolatot tartson a szolgáltatást végző állami tulajdonban lévő céggel. A feladat
biztosítása kötelező önkormányzati feladat, Szekszárd nem akkora város, hogy önállóan meg
tudja oldani az ellátást. Nem tud Magyarországon olyan céget, amely nyereségesen működne
a helyi személyszállítási közszolgáltatásban. Évközben nem biztos, hogy modellezni tudják a
személyszállításból eredő veszteségek mértékét. Szekszárdon azt vállalták, hogy nem
ritkították a járatokat és mint megrendelők, ki kell fizessék a keletkező veszteséget. Úgy
gondolja, érdemes lenne újra egy átfogó vizsgálatot végezni.
Rácz Zoltán képviselő: Egyetért a polgármesterrel, hogy saját érdek a közszolgáltatás
ellenőrzése, nyilván senki másnak nem az.
dr. Mezei László képviselő: Nem minden önkormányzatnál veszteséges a helyi
személyszállítás, például Gödöllőn nem az. Ezért kell azon munkálkodni, hogy itt is kevesebb
veszteséget termeljen a cég.
Ács Rezső polgármester: Százkilencvennyolc millió forint veszteséget kell négy részletben
kifizetnie a városnak. Az önkormányzat korrekt megállapodást köt a DDKK-val a javaslat
szerint.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén valóban élénk vita folyt a
témában, többek között a járatok sűrűsége kapcsán. A szolgáltatónak kellett volna egy
forgalomellenőrzést végeznie, mely a járatterhelést nézi és ahhoz igazítani a járatokat. Reméli,
hogy a jövőben a gázos buszok forgalomba helyezése és akkor egy menetrendmódosítás
végzése sokat fog jelenteni. Az átszállási lehetőségek összehangolása is sokat jelent.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
311/2016. (XII.15.) határozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az
Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
2014-2015. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek
megtérítése tárgyában létrejövő megállapodást. A Közgyűlés
felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. A Közgyűlés a
megállapodásban rögzített, 49.500.000.- Ft összegű 1. részlet
kifizetését a 2016. évi költségvetés általános tartalék kerete
terhére biztosítja.
2. A közgyűlés a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény (továbbiakban: Szsztv.) 24. § (4) bekezdés d) pontja
alapján – a helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatás
folyamatosságának biztosítása érdekében – hozzájárul a DélDunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel megkötött, 2016.
december 31. napjával lejáró közszolgáltatási szerződés 2018.
december 31-ig történő meghosszabbításához. A közgyűlés az
előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
közszolgáltatási szerződés módosítását és felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
3. A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a közszolgáltató
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-t, hogy készítse elő a
hatályos közszolgáltatási szerződés átfogó módosítását, annak
érdekében, hogy az megfeleljen a vonatkozó jogszabályban
előírt feltételeknek.
4. A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy - szükség
esetén szakértő bevonásával – készítse elő a helyi
személyszállítási közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázati
felhívást és az eljáráshoz kapcsolódó alapadatokat jelentesse
meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. december 20.
2. pont tekintetében: 2016. december 31.
3. pont tekintetében: 2017. február 15.
4. pont tekintetében: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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11. Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan
vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

és

ingó

Ács Rezső polgármester: A KLIK-hez történő konkrét ingó- és ingatlanelemek átadását rögzíti
a vagyonkezelési szerződés, melyről dönt most a Közgyűlés. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság ülésén Jegyző Asszony
válaszolt a bizottsági tagok kérdéseire, elfogadásra javasolja az előterjesztést a bizottság.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. dr. Máté István képviselő
visszatért az ülésterembe, Szabó Balázs képviselő elhagyta a termet. A képviselők jelenlegi
létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Az iskolákban történő felújítási, karbantartási munkák a jövő évtől a KLIKet fogják terhelni?
Ács Rezső polgármester: Igen. Nyilván vannak olyan beruházások - mint a Baka Általános
Iskola energetikai korszerűsítése, amelyet mint tulajdonos valósítanak meg, mert az
önkormányzatnak áll rendelkezésére a TOP-forrás.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság két éve küzd azért, hogy az 505-ös iskola ingatlanjához hozzáépített
faépítményt elbontsa az intézményfenntartó és ez a mai napig nem történt meg. Valószínűleg
az átadott iskoláknál is így fognak működni a dolgok.
Ács Rezső polgármester: Nem érti, hogy kerül ide a téma, mert amiről beszél a képviselő, az a
Szekszárdi Szakképző Centrum épülete, az önkormányzat pedig a KLIK-nek adja át az iskolákat.
A Szakképző Centrummal folynak a tárgyalások, mert mint kiderült, az épület állagába történő
szakszerű beavatkozás nagyon komoly összegeket igényel, melyhez talán jövő évben meglesz
a forrás.
Rácz Zoltán képviselő: Látszik, hogy fog működni a KLIK és az egész oktatási rendszer, amit a
FIDESZ kitalált.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
312/2016. (XII.15.) határozata
a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés
elfogadásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Tankerületi Központ (székhelye: 7100 Szekszárd,
Arany János u. 23-25., képviseli: Gerzsei Péter tankerületi
igazgató) és az Önkormányzat között, a köznevelési közfeladat
ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó
vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
keretmegállapodás elfogadására
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az egészségügyi-szociális szakképzés gyakorlati oktatásáról van szó
a keretmegállapodásban. Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
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.
Zaják Rita képviselő: A Szekszárdi Szakképzési Centrum átbeszélte az adott intézményekkel a
megállapodásban foglaltakat és azok várják a hallgatókat?
Ács Rezső polgármester: Úgy történt pontosan a keretmegállapodás kezdeményezése, hogy
az egyik szülői értekezleten - amit a szakképzési rendszer átalakításáról tartott - megkereste
az egészségügyi szakképző intézmény vezetője azzal, hogy az egészségügyi-szociális
szakemberek képzésében működjenek együtt, megbeszélték, hogy tudnak egymásnak
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segíteni a témában. Természetesen előzetes tárgyalások előzték meg a keretmegállapodás
létrejöttét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
313/2016. (XII.15.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő együttműködési
keretmegállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
keretmegállapodás aláírására.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az
együttműködési keretmegállapodás alapján a költségek
viselésének, megosztásának és átadásának módjára vonatkozó
megállapodást aláírja.
4. A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság, a Városi
Bölcsőde, valamint a Humánszolgáltató Központ vezetőjét, hogy
az
együttműködési
keretmegállapodás
mellékletében
meghatározott
szakképzések
tekintetében
biztosítsanak
gyakorlati helyet a Szakképző Iskola tanulói számára.
5. A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Gondnokság, a Városi
Bölcsőde, valamint a Humánszolgáltató Központ vezetőjét arra,
hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötendő
együttműködési megállapodást aláírják.
6. A Közgyűlés az Egészségügyi Gondnokság és a Tolna Megyei
Balassa János Kórház között kötendő együttműködési
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja, és felhatalmazza az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét
az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. december 15.
2. és 6. pont tekintetében: 2016. december 31.
3. pont tekintetében: 2017. január 15.
4. és 5. pont tekintetében: folyamatos
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Egészségügyi Gondnokság vezetője
Rimai Rudolfné a Városi Bölcsőde vezetője
Tolácziné Varga Zsuzsanna a Humánszolgáltató Központ
vezetője
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13. A VI. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
(380. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését. A Közgyűlésnek az előterjesztésben lévő két határozati javaslatban szükséges
döntenie.
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 az első határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
314/2016. (XII.15.) határozata
a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével
kapcsolatos döntések meghozatala
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
Török Évát (sz: Szekszárd, 1978.03.12. an: Keimer Gizella Mária)
Szekszárd, Palánki hegy 7097/0. hrsz. szám alatti lakost a VI.
számú felnőtt háziorvosi körzetben ápolónőként közalkalmazotti
státuszban alkalmazza, a körzet működtetéséért kapott
finanszírozás terhére. A közalkalmazotti jogviszony 2017.
február 1. napjától határozott időre a praxis Egészségügyi
Gondnokság által történő működtetéséig szól.
2.
A Közgyűlés az Egészségügyi Gondnokság létszámát 2017.
február 1. napjától egy fővel megemeli a VI. számú felnőtt
háziorvosi körzet Egészségügyi Gondnokság által történő
működtetésének idejéig.
Határidő:
Felelős:

2017. február 1.
Ács Rezső polgármester
Egészségügyi Gondnokság vezetője

A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
315/2016. (XII.15.) határozata
a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet bútorainak és technikai
felszereléseinek megvételéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése dr. Beck Mária Zsuzsanna a VI. számú felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosának a körzet bútoraira és technikai
felszereléseinek önkormányzat általi megvételére tett 300.000.forintos árajánlatát, számla ellenében elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóságát – számla ellenében – a vételár megfizetésére.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Ács Rezső polgármester
2.
pont
tekintetében:
igazgatóságvezető

Tamási

Anna

14. A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat elbírálása
(383. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázatra
egy érvényes pályázat érkezett. A Szociális és Egészségügyi Bizottság meghallgatta a pályázót
és támogatja a pályázatát, a pályázó minden kritériumnak megfelel.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: A bizottsági elnöktől kérdezi, hogy mi a helyzet ezzel a
munkaterülettel munkaerőpiaci szempontból? Hogy fogják tudni kezelni a jövőben az orvosi
helyek pótlását? Látja a pályázók végzettségeit, származási országát, sok helyen külföldről
pótolják a munkaerőt. Mi erről a tendenciáról a véleménye?
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A pályázó hölgy valóban Erdélyből jött, minden kritériumnak
megfelel. Személyesen ismeri a gyermekosztályos munkáját és a szakvizsgáját is jó
eredménnyel tette le, tehát minden remény megvan arra, hogy jól ellátja majd a körzeti
gyermekorvosi feladatokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
316/2016. (XII.15.) határozata
a II. számú gyermekorvosi körzet ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.)
kormányrendelet alapján a területi ellátási kötelezettséggel bíró
II. számú házi gyermekorvosi körzet (Szekszárd, Kandó K. u. 10.)
működtetését és egyidejűleg a körzet praxisjogát
térítésmentesen 2017. február 1. napjától átadja dr. Tusa
Annamária (sz: Marosvásárhely, 1980.10.22., an: Oláh Irén) 7100
Szekszárd, Bródy Sándor u. 88. szám alatti lakos egyéni vállalkozó
házi gyermekorvosnak.
2.
A Közgyűlés dr. Tusa Annamária egyéni vállalkozó házi
gyermekorvossal kötendő feladat-ellátási szerződést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét a körzet átadásával kapcsolatos teendők ellátására.
Határidő:
Felelős:

1-2. pont: 2016. december 31.
3. pont: 2017. január 31.
1-2. pont: Ács Rezső polgármester
3. pont: Egészségügyi Gondnokság vezetője

15. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
elfogadására
(375. 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 Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. Szabó Balázs megérkezik az
ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Jól értelmezi-e a táblázatot? Azt látja, hogy két ütemben bővíti a város
az Ipari Parkot és a két ütem összesen kilenc milliárd forint körüli összeg. Ez az összeg mit
takar?
Ács Rezső polgármester: Ez egy keretösszeg, együtt kell nézni a TOP és a Modern Városok
Program forrásait. Az Ipari Parkokkal kapcsolatban letisztultak, hogyan fognak megvalósulni a
Modern Városok Keretében, de ezek a keretösszegek csak tájékoztató jellegűek. Tudomása
szerint a MVP keret száz hektár, a TOP-os forrás esetében huszonhárom hektár. A Nemzeti
Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. fogja levezényelni a MVP- mal kapcsolatos
fejlesztéseket. Véleménye szerint a végösszeg ennél alacsonyabb lesz.
Zaják Rita képviselő: Az Ipari Park jelenleg milyen nagyságú? A 2008. körüli fejlesztés, ami
körülbelül húsz hektárt jelentett, milyen forrásból lett kialakítva?
Ács Rezső polgármester: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató tudna az Ipari Parkban lezajlott
fejlesztésekről többet mondani. Összességében a régi Ipari Park is negyven hektár felett van,
ott már nincs is hely. Arra emlékszik, hogy kettőszáznegyven-millió forint volt a pályázati
keretösszeg, amiből a fejlesztés megvalósult. Most az a fontos, hogy a száz hektáros beruházás
megvalósuljon, lehetőleg minél kevesebb pénzből.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: A tízmillió forint hektáronként elég borsos árnak tűnik. Ha a táblázat
összegeit megnézik, nem érti, hogy lesz a három és félmilliárd forintos keretből tízmilliárd
forint?
Ács Rezső polgármester: Van igazság abban, amit a képviselőtársa mond, de keretként kell
kezelni ezt az összeget. A Modern Városok Program elemeit is keretként kell kezelni.
Vélhetően lesznek olyan programelemek, amelyek magasabb összegből fognak megvalósulni
és lehet, hogy az Ipari Parkos pedig kevesebből. Az a véleménye, hogy inkább felültervezzenek
és kapják meg a magasabb keretösszegeket, hogy biztosan megvalósuljanak a beruházások.
Volt olyan terület az Ipari Park közvetlen szomszédságában, melynek ötven millió forint volt a
hektáronkénti ára, nem is tudták megvenni, szóval inkább felülkalkulálnak. Ráadásul, ahogy
említette is, nem a város fogja lebonyolítani a vásárlásokat, hanem a NIPÜF.
dr. Mezei László képviselő: Azért fognak nemmel szavazni, mert a szövegben bemutatott
számok nagy bizonytalanságot tartalmaznak és a teremben ülők közül biztosan senki nem
tudna olyan vállalkozást mondani, amelyik ilyen brutális összeget ki tudna fizetni
területbérlésre. Olyan dologban mond nemet, amit egy pontatlan előterjesztés tárgyal, a vége
egy olyan Ipari Park lesz, amely bérbeadásának nem látja esélyét.
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Zaják Rita képviselő: Gondolja, hogy az országban számos Ipari Park létesül hasonló becsült
költségekkel, mely vérlázító szerinte. Ez a túlbecslés nem jó, megkéri a polgármestert, hogy
adjon hangot ennek a képtelenségnek.
Ács Rezső polgármester: Köszöni az észrevételeket, megpróbálják a döntéselőkészítők felé is
közvetíteni a problémákat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 3 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
317/2016. (XII.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Szekszárd
Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programját.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszthető Modern
Városok Program keretében megvalósuló elemeiket az
1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többletkötelezettségvállalás terhére tervezi megvalósítani.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Integrált Területi
Program benyújtására.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Integrált Területi
Program megvalósítását érintő tárgyalások lefolytatására, az
ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal
2. pont tekintetében folyamatos
3. pont tekintetében 2016. december 31.
4. pont tekintetében folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester

16. A Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának
módosítása
(350. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Balogh László sajnálatosan
bekövetkezett halála miatt szükség van egy személycserére az Alapítványban. A Szőlőszem
Mozgalom képviseletére a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítványban végzett
tevékenységére Császár Jánost javasolják.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Létrejött a Közbiztonsági Tanácsadó Testület, mely a területhez
tartozó témák tárgyalását átvállalná a helyi szakemberek segítségével. Jó lenne, ha elkezdődne
mielőbb a munka. A hatáskörök még tisztázatlanok.
Zaják Rita képviselő: Szeretné kérni, hogy ha a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésezni fog,
részére is küldjenek meghívót, mert szeretne részt venni az ülésen.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslatban Császár Jánost javasolja az elhangzottak
alapján megszavazni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
318/2016. (XII.15.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító
okiratának módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
megállapítja, hogy Balogh Lászlónak a Szekszárd és Környéke
Közbiztonságáért Alapítványban betöltött kuratóriumi tagsága
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 § (1)
bekezdés e) pontja alapján - 2016. október 25. napjától
megszűnt.
2. A Közgyűlés a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kuratóriumi tagjává 2016. december 15. napjától
Császár Jánost választja meg határozatlan időtartamra.
3. A Közgyűlés a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány alapító okiratának módosítását, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításának aláírására.
Határidő:

1-3. pontok tekintetében: 2016. december 15.
4. pont tekintetében: 2016. december 31.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának megválasztására
(353. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előző napirendi ponthoz hasonlóan Császár Jánost javasolja
megszavazni a Testület tagjává.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
319/2016. (XII.15.) határozata
Javaslat a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának
megválasztásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megállapítja, hogy Balogh Lászlónak a Közbiztonsági
Tanácsadó Testületben betöltött tagsága 2016. október 25.
napjától megszűnt.
2.
A Közgyűlés a Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjává
2016. december 15. napjától Császár Jánost választja meg
határozatlan időtartamra.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Közbiztonsági Tanácsadó Testület ügyrendjében a jelen döntés
szerinti átvezetéseket végezze el.
Határidő: az 1-2. pontok tekintetében: 2016. december 15.
a 3. pont tekintetében: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
18. Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Jövő év elejétől szeretné megteremteni a gazdálkodás biztonságához
szükséges hátteret folyószámla-hitelkeretről szóló szerződés megkötésével. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 3 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
320/2016. (XII.15.) határozata a 2017. évi folyószámlahitel
szerződés megkötéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az
előterjesztés alapján az OTP BANK NYRT Számlavezető
pénzintézetnél 680 mFt összegű folyószámla-hitelkeret
megnyitását hagyja jóvá 2017. január 02 – 2017. december 20- i
közötti időintervallumra.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, melyet
az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe beépít. A hitel
fedezetének a 2017. évi központi támogatások alszámlára,
valamint a helyi és gépjármű adó alszámlákra befolyt
bevételeket jelöli meg.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla
hitelkeret szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés
ellenjegyzésére.
Határidő:
2017. január 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez
(352. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatot nem terheli
költség az ügyben, de mivel egy vasúti sínvezetéken keresztül megy át a vezeték, az
önkormányzatnak van rá lehetősége, hogy szolgalmat alakítson. Kéri a Közgyűlés támogatását
az ügyben.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A Tolnatej Zrt. eddig az önkormányzat szennyvízhálózatára
terhelte rá a keletkező vizet, most önerőből kiépíti azt a csatornát, mely a szennyvíztelepre
közvetlenül viszi ki az előtisztított vizet.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
321/2016. (XII.15.) határozata
kiszolgáló
szennyvízvezeték
létesítéshez
történő
önkormányzati hozzájárulásról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja a Tolnatej Zrt. által létrehozandó tehermentesítő
szennyvízvezeték megépítését az üzem és a városi
szennyvíztelep között.
2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a létesítés érdekében a
Rétszilas-Bátaszék vonal vasúti pályát érintő 15,3 m hosszú 200
mm átmérőjű vezetékszakasz tulajdonjogát a Tolnatej Zrt-től
térítésmentesen tulajdonba veszi.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog
rendezését szabályozó megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 20.
Ács Rezső polgármester

20. Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
(355. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. dr. Tóth Gyula képviselő elhagyja az üléstermet, jelen
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van 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
322/2016. (XII.15.) határozata
közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja
a
Magyar
Állam tulajdonában
és
a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezelésében, illetve
az Önkormányzat tulajdonában lévő, alábbi földterületeket
érintő telekhatár-rendezést:
Változás előtti állapot

tulajdonos

Magyar Állam

Hrsz.

01564

művelési
ág

országos
közút

Változás utáni állapot
alapterület
(ha.m2)

művelési
ág

alapterület
(ha.m2)

tulajdonos

Hrsz.

Önkormányzat

01564/1

helyi
közút

1.0026

Magyar Állam

01564/2

országos
közút

1.4616

2.4642

Önkormányzat

01628/1

közút

0.0888

Önkormányzat

0128/1

helyi
közút

0.2765

Önkormányzat

01627/19

közút

3.4189

Magyar Állam

01627/19

országos
közút

3.2312

Önkormányzat

2/1

helyi
közút

0.5616

Önkormányzat

2/2

helyi
közút

0.9047

Önkormányzat

45/7

helyi
közút

0.9942

Magyar Állam

49/31

országos
közút

2.1034

Önkormányzat

5000/4

közút

0.5175

Önkormányzat

Magyar Állam

Önkormányzat

2

országos
közút

1.4793

45/7

közterület

1.4416

47/25

beépítetlen
terület

0.2835

Önkormányzat

49/31

közút

1.3595

Önkormányzat

5000/4

közterület

0.4524
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Önkormányzat

5440/2

országos
közút

1.1836

Magyar Állam

5440/2

országos
közút

1.1185

Önkormányzat

0320/143

közterület

0.2406

Önkormányzat

0320/143

közterület

0.2569

Magyar Állam

0320/146

közút

2.0185

Magyar Állam

0320/146

országos
közút

2.0022

Magyar Állam

3760/2

országos
közút

2.0138

Magyar Állam

3760/2

országos
közút

3.1309

Önkormányzat

4044/2

országos
közút

3.1624

Önkormányzat

4044/2

helyi
közút

2.0453

A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)-(4) bekezdése alapján hozzájárul
az érintett önkormányzati ingatlanok térítésmentes átadásához
a Magyar Állam részére, illetve az állami tulajdonban lévő
ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez.
A térítésmentes átadás-átvétel a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvényben meghatározott közfeladat – közúthálózat
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése – ellátását segíti elő.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telekhatárrendezés ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges
megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

21. Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(361. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kővári László képviselő: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
korábban határozatban javasolta a terület eladását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő három határozati
javaslatra egymás után szavazzon a közgyűlés.
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A polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
323/2016. (XII.15.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről (Szekszárd, 5314 hrsz.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 5314
hrsz-ú, 116 m2 alapterületű, kivett vízmosás megnevezésű
ingatlan értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
299/2016. (IX.13.) számú határozatában foglalt feltételek
szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlan már nem
szolgálja a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy
hatáskör gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen
törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A
Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor
intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
324/2016. (XII.15.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről (Szekszárd, 10032
hrsz.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 10032
hrsz-ú, kivett vízmosás megnevezésű ingatlan 483 m2 nagyságú
részének értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
358/2016. (X.25.) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanrész már nem szolgálja
a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör
gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból
átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A Közgyűlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi
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ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti vagyontárgy
forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
325/2016. (XII.15.) határozata
önkormányzati ingatlan értékesítéséről (Szekszárd, 0746/2
hrsz.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 0746/2
hrsz-ú, kivett vízmosás megnevezésű ingatlan 758 m2 nagyságú
részének értékesítéséhez Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
377/2016. (XI.14.) számú határozatában foglalt feltételek
szerint. A Közgyűlés megállapítja, hogy az ingatlanrész már nem
szolgálja a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy
hatáskör gyakorlását, ezért azt a forgalomképtelen
törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé. A
Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor
intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé minősítéséről.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

22. Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási megállapodás jóváhagyására
(369. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság tárgyalta és támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

33
20161215jkv

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
326/2016. (XII.15.) határozata
Szálka Község Önkormányzatával a belső ellenőrzési feladatok
ellátása tárgyában kötendő feladat-ellátási megállapodás
jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában
elfogadja Szálka Község Önkormányzatával a belső ellenőrzési
feladatok ellátása tárgyában kötendő feladat-ellátási
megállapodást.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester

23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadására
(381. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Ferencz Zoltán bizottsági elnök-helyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A Polgármesteri Hivatal áldatlan állapotának ellenőrzését be lehetne
tenni a belső ellenőrzési tervbe?
dr. Molnár Kata jegyző: Ha ezzel kapcsolatban tudnak témajavaslatot megfogalmazni, azt fel
lehet venni az ellenőrzési tervbe.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
327/2016. (XII.15.) határozata
a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 119. § (5) bekezdése alapján a határozat mellékletét
képező 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

24. Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(368. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Ferencz Zoltán bizottsági elnök-helyettes: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Egy észrevételt szeretne tenni, miszerint az iskolákban már nincsenek
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, mert az állam megszüntette a státuszukat.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
328/2016. (XII.15.) határozata
a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó
pályázat benyújtásáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Bűnmegelőzési projektek
megvalósítása témában kiírt, BM-16 pályázati kategóriájú
felhívásra a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Titkárságához.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a pályázaton való részvétel
20.000 Ft-os nevezési díjának megfizetésére a 2016. évi
költségvetés Általános Tartalék terhére.
3. A Közgyűlés a Program megvalósításához maximum 500 000 Ft
önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
4. A Közgyűlés elfogadja a BM-16 pályázati kategóriájú felhívás
alapján a pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező
együttműködési
megállapodást,
és
felhatalmazza
a
polgármestert annak aláírására.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, a pályázat benyújtására.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:

1. pont tekintetében 2016. december 19.
2. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően azonnal
4. pont tekintetében 2016. december 19.
5. pont tekintetében folyamatos
6. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést követően azonnal

Felelős:

Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

25. Javaslat alapítványok támogatására
(365. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottságok a saját területükhöz
tartozó alapítványokat támogatják, a Közgyűlésnek pedig jóvá kell hagynia az alapítványi
támogatásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
329/2016. (XII.15.) határozata
alapítványok támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2016. évi Tartalék Kerete
terhére, összesen 320.000 forint összeggel támogatja az alábbi
alapítványokat a következők szerint:
Sor-szám
1.
2.
3.

Alapítvány neve/Támogatandó cél
„Segíts Rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
A Diákokért Alapítvány

2016. évi Tartalék keret
30.000.-Ft
30.000.-Ft

A Keresztény Nevelésért Alapítvány

30.000.-Ft

4.

Csiga-Biga Mozgás-és Képességfejlesztő Alapítvány

30.000.-Ft

5.

Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért

30.000.-Ft

6.

Eszterlánc Alapítvány

50.000.-Ft

7.
8.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskoláért Alapítvány
Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány

30.000.-Ft
30.000.-Ft

9.

Tolna Megyei Állat-és Természetvédő Alapítvány

30.000.- Ft

10.

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

30.000.- Ft

Összesen:

320.000.-Ft

2. A Közgyűlés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatára,
annak 2016. évi bizottsági kerete terhére, összesen 730.000.- Ft
összeggel támogatja az alábbi alapítványokat:
Sorszám

Alapítvány neve/támogatandó cél

1.

Csiga Biga Mozgás és Képességfejlesztő Alapítvány/ környezeti
nevelés témakörben 3 db konténeres vérszilva fa beszerzése és
elültetése
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szekszárdi Waldorf
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

2.

2016. évi GPB keret
terhére megítélt
támogatás
19.500.- Ft

25.000.- Ft
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3.

4.
5.

Intézménye/Biodinamikus gazdálkodás és gyakorlat (előadás+
gyakorlat)
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szekszárdi Waldorf
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménye/”Zöldítsük Szekszárdot” iskolakert létesítése –
fűszernövénykert spirál, mogyoró és málnabokrok ültetése
Zöldtárs Alapítvány/Zöldsáv a kerékpárút mentén – 30 db platánfa
vásárlása és telepítése
Zöldtárs Alapítvány/66 db IBC tartály beszerzése és átadása az
igénylőknek
Összesen

43.000.- Ft

48.500.- Ft
594.000.- Ft
730.000.- Ft

3. A Közgyűlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára,
annak 2016. évi Bizottsági kerete terhére 370.000,- Ft értékű
Erzsébet-ajándék utalványt biztosít a Szent Erzsébet Caritas
Alapítványnak.
4. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés terhére 70.000,- Ft
összegű támogatást biztosít a Szekszárdi Katolikus Iskola
„Tehetséges Ifjúságért” Alapítványnak.
5. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés soron következő módosításakor az 1-4.) pont
szerinti támogatások beépítésével terjessze a közgyűlés elé a
módosítás tervezetét, készítse el a támogatási szerződéseket.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-4.) pont
szerinti támogatási szerződéseket aláírja, továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
összegek átutalásáról.
Határidő:

1-4. pont tekintetében: 2016. december 15.
5-6. pont tekintetében: 2017. január 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

26. A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport
támogatáshoz kapcsolódó kérelme
(376. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Gombás Viktória képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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Ács Rezső polgármester: Az UFC pályázati forrásból szeretné felújítani a műfüves pályákat. A
társasági adó adta lehetőségek igénybe vételével az önkormányzat hozzájárulását kéri, önrész
támogatásának biztosításával. Az előterjesztés határozati javaslata csak a pályázatok
beadásának támogatását tartalmazza. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök:
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Humán Bizottság az előterjesztést a

Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Mivel az UFC előző, 26 millió forintos támogatási elszámolása sem
történt meg, célszerű-e újabb beruházásokat támogatni? Nem aránytalan-e a támogatás a
többi sportághoz képest?
Zaják Rita képviselő: Azt látja az előterjesztésben, hogy a műfüves pálya borításának cseréje
nyolcmillió forint, a labdafogó háló kialakítása több, mint hétmillió forint, ami azt jelenti, hogy
az nem a kicsi pályára vonatkozik?
Ács Rezső polgármester: A labdafogó hálók kialakítása a nagy területű pályára vonatkozik. A
Sporttelepen lévő pályákról van szó. A 26 millió forintos elszámolással kapcsolatban plusz
napirendi pontként tárgyalja a Közgyűlés a visszafizetési határidő meghosszabbítását. Pont
ezért nem szerepel az előterjesztésben semmilyen kötelezettségvállalás, mert jó lenne, ha
elrendeződne már a 26 millió forint visszafizetése.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Kéri, hogy az előterjesztéseknél vegye figyelembe, hogy az
előterjesztéseknél nem minden dolog egyértelmű és a polgármesternek kell megmagyaráznia.
Az előterjesztéseket úgy kellene összeállítani, hogy ne legyen annyi félreértés.
Ács Rezső polgármester: Köszöni az aggódását, de a hivatal munkatársai legjobb tudásuk
szerint állítják össze az előterjesztéseket. A képviselő a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja
is, a bizottsági ülésen már lehet jelezni, ha nem érzi elegendőnek az előterjesztésben lévő
információkat. A közgyűlés napjáig van elég idő összegyűjteni azokat.
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 – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
330/2016. (XII.15.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club látványcsapatsport támogatásához kapcsolódó kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja, hogy a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
(Szekszárd, Keselyűsi u. 3.) a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (IV.30.) Korm.
rendelet alapján a sportfejlesztési programjának keretében, az
Önkormányzat tulajdonában lévő Szekszárdi Sportközpont
Kiemelkedően Nonprofit Kft. területén 2 db 20x40-es kis
műfüves pálya burkolatának cseréjére, labdafogó háló
kialakítására, pályavilágítás kiépítésére pályázatot nyújtson be.
2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a tervezett
beruházásokat a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club a
Szekszárdi Sportközpont érintett területén elvégezze.
3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a pályázat pozitív elbírálásáról
szóló értesítést követően a feleknek együttműködési
megállapodásban
kell
rögzíteniük
a
beruházások
megvalósításával kapcsolatos feladataikat
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, valamint az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016.december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

27. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program előleg
igénybevételének lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés az egészségügyi alapellátással és a bölcsődei
ellátással kapcsolatos fejlesztéseket tartalmazza. Megnyílott a lehetőség arra, hogy a száz
százalékos támogatási előleget le tudják hívni, javasolja az előterjesztés támogatását. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság egyetért az előlegfelvétellel, támogatja 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 elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
331/2016. (XII.15.) határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előleg
igénybevételének lehetőségről és az ezzel kapcsolatos
feladatokról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
kapcsán megkötött támogatási szerződések kapcsán a
támogatási előleg igénybevételét.
2. A Közgyűlés jóváhagyja a polgármestert a támogatási
szerződések előlegigénylésre vonatkozó módosításának - a
Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően- aláírására, a
jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 és a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú
pályázatok elválaszthatatlan mellékletét képező, támogatásban
részesített projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás módosításának aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstárnál a TOP6.5.1-15-SE1-2016-00001 támogatási szerződés esetében az
európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére külön fizetési számlát nyit, és felhatalmazza a
polgármestert a számlanyitással kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére, dokumentumok aláírására.
Határidő: 1-4. pont tekintetében azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester

28. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István aljegyző: A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint volt tulajdonos, az
önkormányzatok részére átadott ingatlanok vonatkozásában kér évente tájékoztatást.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A 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 elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
332/2016. (XII.15.) határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú, Szekszárd, Sport u. 1.C.
alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámolót.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót és az azt
jóváhagyó határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Gombás Viktória képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(349. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy nem hivatalos információval
rendelkeznek arról, hogy 2016. december 31-ig napelem-park létesítésére vonatkozóan a
Magyar Villamosművekkel kötött szerződés keretében lehetőség lesz arra, hogy a megyei jogú
városok elinduljanak a pályázaton, de a szándéknyilatkozatokat az idei évben meg kell tenni.
Felhatalmazást kér a Közgyűléstől arra, hogy kinyilvánítsa az önkormányzati szándékot a
pályázaton való indulásra. A pályázat valószínűleg száz százalékos finanszírozású lesz. A
napelemeket szeretnék a déli fűtőmű területére elhelyezni és üzembe állítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
333/2016. (XII.15.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
262/2016. (X.27.), 285-287/2016.(XI.14.), 291/2016. (XI.24.),
293-294/2016. (XI.24.), 299-304/2016. (XI.24.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A közgyűlés a 284/2016. (XI.14.) határozatát visszavonja.
3. A közgyűlés a 298/2016. (XI.24.) határozatát visszavonja.
4. A Közgyűlés jóváhagyja a 244/2015. (XI.19.) határozatában
foglalt, Kárpátalján élő magyarok megsegítésére nyújtott,
vissza nem térítendő támogatásra kötött támogatási
megállapodás módosítását.
(A támogatási megállapodás-módosítás a határozat mellékletét
képezi.)
Határidő:
2016. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri Jegyző Asszony segítségét a plusz határozati javaslat
megfogalmazásában.
dr. Molnár Kata jegyző: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy a napelem park fejlesztése céljából várhatóan
kiírásra kerülő pályázathoz a szándéknyilatkozatot aláírja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
334/2016. (XII.15.) határozata
a napelem park fejlesztése tárgyában kiírásra kerülő
pályázathoz szükséges szándéknyilatkozatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy a napelem park
fejlesztése céljából várhatóan kiírásra kerülő pályázathoz a
szándéknyilatkozatot aláírja.
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Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Ács Rezső polgármester

30. Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás
visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme
(385. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Többször foglalkoztak a témával, a Közgyűlés anno ötvenegy millió
forintos támogatással segítette ki az UFC működését, melyből huszonöt millió forintot
visszafizetett a Club. A huszonhat millió forint 2016. december 31-ig történő,
meghosszabbított visszafizetési határidejét szeretné a Club meghosszabbítani, sajnos a
gazdálkodási körülmények nem teszik lehetővé számukra, hogy ezt teljesítsék. Bízik benne,
hogy sikeres lesz a tartozás rendezése 2017. július 31-ig.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
335/2016. (XII.15.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére biztosított
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
279/2015. (XII.17.) határozata alapján a Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére biztosított
26.000.000,- Ft összegű visszatérítendő támogatás
visszafizetésének határidejét 2017. július 31. napjáig
meghosszabbítja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
2016. december 31.
Felelős:
Ács Rezső polgármester

31. Kérdések, interpellációk


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a távhőszolgáltatással
kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Többen megkeresték a vitatott 2015. augusztus 19-től szeptember 30-ig
terjedő időszakra vonatkozóanazzal, hogy a fogyasztók az Alfa-Nova kft-nél egyenlítették ki a
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tartozásukat. Utána a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től kaptak felszólítást, hogy rendezzék a
tartozásukat. Levelezni kezdtek és olyan választ kaptak, hogy bírósági döntés született arról,
hogy a Vagyonkezelő Kft. arra az időszakra nem volt jogosult számlát kibocsátani. Utána ismét
kapott fizetésre felszólító levelet. Kérdése, hogy hol tart a dolog a peres ügyeket,
számlázásokat illetően? Másik kérdése, hogy a Vagyonkezelő a saját városa lakóit miért
piszkálja addig, amíg nincs az ügyben konkrét bírósági végzés?
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy a Közgyűlés és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
mindent megtett annak érdekében, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, miért ne fizessék be
az Alfa-Nova Kft. felé közüzemi számláikat. Szórólapokat, plakátokat készítettek, lakossági
fórumokra jártak. Sajnos ennek ellenére többen az Alfa-Novának fizették be a számlákat. Az
információátadásba bezavart az is, hogy volt képviselőtársuk a közösségi oldalon bíztatta a
lakosokat arra, hogy fizessék be a számlákat az Alfa-Novának. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
jogosan követeli az említett időszakra vonatkozó távhőszolgáltatási díjakat, erről jogerős
bírósági ítélet van. Erről a Kormányhivatal is ki fog adni hamarosan egy hivatalos állásfoglalást.
Szép lassan nyeri az önkormányzat a pereket az Alfa-Novával szemben, például a dolgozók
kifizetésével kapcsolatban is. Nyilván próbálnak mindenkit megnyugtatni, de nem egyszerű.
Köszöni a felvetést és mindenkit arra kér az ügyben, hogy nyugtassák meg a fogyasztókat.
dr. Haag Éva alpolgármester: A jogi helyzet bonyodalmas, egyszerűen kellene megfogalmazni,
hogy mindenki értse. Az az ítélet, amire az Alfa-Nova cégcsoport hivatkozik, egy cég és az AlfaNova közötti jogviszonyt vizsgálta, nem pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel fennállt
jogviszonyt. A másik esetben a fogyasztóvédelmi hatóság határozatát közigazgatási perben
támadta meg az Alfa-Nova Kft, melyben jogerősen megállapították, hogy 2015. augusztus és
szeptember 30. közötti időszakban a számlákat jogellenesen bocsátotta ki az Alfa-Nova Kft,
ezért visszavonására utasította a céget a bíróság.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a vendéglátóipari
szakközépiskola elhelyezésével kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Látta azt a Kormányhatározatot, melyben szabad utat engednek az új
könyvtár és levéltár megépítésére. A volt laktanya helyén lévő szakközépiskola valószínűleg
nem fog oda visszaköltözni. A főiskola „E” épületének használatát erre a tanévre kapta meg a
szakközépiskola. A tíz éve tartó helyzet nyomasztó és nem szeretné, hogy az történjen, mint
korábban, hogy az osztályokat különböző helyekre teszik. Kérdezi, hogy mi ezzel a dologgal a
helyzet és mire lehet számítani?
Ács Rezső polgármester: Amikor a csőtörés miatt bekövetkezett a helyzet, nagyon gyorsan
reagáltak a gyerekek elhelyezésével kapcsolatban. Korábban abban gondolkodtak, hogy
találnak egy jó állapotban lévő csereépületet az iskolának felajánlva, ebben az épületbenfelújítás után- pedig megépülhetne a levéltár. Sajnos ilyen épületet nem találtak, a szükséges
belmagasság sehol nem áll rendelkezésre. Az „E” épület az egyetem tulajdona. Ezért a
vendéglátó szakközépiskolának vissza kell mennie az eredeti helyére. Kérte, hogy egységes
arculatot teremtsenek meg, mely viszonyul a könyvtár és levéltár épületéhez is. Az épületet
újra kell vezetékezni stb.. Ha lehet, a szakközépiskola kapni fog egy tornatermet is, ezen
dolgoznak, de nem egyszerű a helyzet.
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dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi Roma
Önkormányzat 2016. évi tervei és annak megvalósulása tárgyában

dr. Mezei László képviselő: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016-os terveiről
és azok megvalósulásáról szeretne kérdezni.
Ács Rezső polgármester:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló
önkormányzat. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatását a közgyűlés
elfogadta, időarányoshoz arányosan állnak a teljesítések.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület működése témában

dr. Mezei László képviselő: Mi a véleménye a polgármesternek a Testület munkájáról, mik a
2017-es célkitűzéseik?
Ács Rezső polgármester: Nem vesz részt a bizottság munkájában, átadja a szót Ferencz Zoltán
képviselőnek.
Ferencz Zoltán képviselő: A Közbiztonsági Tanácsadó Testületben valóban megalakult és
vannak feladatok, amivel majd foglalkoznia kell, januárban üléseznek.


Szabó Balázs képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szentháromságszoborral kapcsolatban

Szabó Balázs képviselő: Meg szeretné köszönni Főépítész Asszonynak, hogy korrektül
tájékoztatta a szoborral kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy nem hibázott a város jogilag,
Ludányi Úrnak garanciát kell vállalnia a munkájára. Neki az a problémája, hogy a vizes
anyagokat beépítették a szoborba november hónapban, decemberben még mindig vizes alapú
anyagokkal dolgoztak rajta. Kéri a polgármestert, hogy biztosítsák neki, hogy beletekinthessen
a restaurálási naplóba, szeretné azt is megnézni, hogy milyen anyagokkal dolgozott a mester.
Ács Rezső polgármester: Amennyiben jogszabályi akadálya nincsen, természetesen teljesítik
a kérését. Belső szakmai vitáknak viszont nem szeretne teret engedni, csak a jobbító szándék
legyen cél.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a kórház melletti parkoló
vízelvezetésével kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Épül az Ybl Miklós utcában a parkoló, melynek a vízelvezetése nincs
megoldva. Foglalkozott valaki ezzel?
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Märcz László igazgatóságvezető: Az Ybl Miklós utcában maga az úttest szolgál a csapadékvíz
elvezetésére, a lakótelep és az utca csapadékát maga az út vezeti el. Ez körülbelül négyezer
négyzetmétert tesz ki, a parkolóé pedig háromszáz négyzetméter. A csapadék a Széchenyi
utcai és a Bezerédj utcai zárt csapadékrendszerbe jut el, amik ezt a tíz százalék plusz terhelést
biztosan el tudják vezetni.
Ács Rezső polgármester: A parkolót akkreditált szakember, engedélyes terv alapján tervezte
meg.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az iskolák technikai
személyzetének fizetése tárgyában

Rácz Zoltán képviselő: Az iskolák technikai személyzete minimálbér emelést kap. Eddig az
önkormányzattól ugyanannyi étkezési hozzájárulást kaptak, mint a pedagógusok, 2017. január
1-től körülbelül a felét elviszi az, hogy a város megemeli az étkezési díjat kb. kétszáz forinttal.
Kérdése, hogy van-e módja annak, hogy ennél a kis létszámnál állja a város az emelést?
Ács Rezső polgármester: Nem tud arról, hogy a város emelte volna az étkezési térítési díjat.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Nem késő-e még?”
címmel

Rácz Zoltán képviselő: Azon aggódik, hogy nem késő-e még, a város lepapírozta-e már
Mészáros Lőrinc szekszárdi hőtávvezeték-építését? Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy ez
óriási kockázatot rejt. Nemrég egy gázóracserére hívták a gázszerelőt és nemsokára már az
övé volt a Népszabadság. Képzeljék el, hogy Szekszárdra jön bóklászni, percek alatt elveszhet
a város is, a polgármester város nélkül maradna, mint egy tárca nélküli miniszter. Nagyon
aggódnak képviselő társaival.
Ács Rezső polgármester: Nem minősíti a hozzászólást, kérdésére, hogy nem késő-e, az a
válasza, hogy nem. Átadja a szót Rácz Zoltán képviselőnek, aki karácsonyi köszöntőt szeretne
mondani.
Egyebek
Rácz Zoltán képviselő: A Karácsony az újjászületés, a szeretet ünnepe. Ilyenkor köszöntik meg
szeretteiket. A város negyvennégy éve lakóhelye, szűkebb hazája. Mondhatja, hogy
ismeretségi köre itt a legnagyobb a világon. Soha nem skatulyázta be az embereket politikai
nézetük vagy vallásuk szerint. Képviselőtársaira nem hajlandó a pillanatnyi helyzetből
adódóan gyűlölettel gondolni. Gondoljanak arra, hogy ők is szekszárdiak és a ciklus végén is
azok maradnak. Polgármesterek, politikusok jönnek-mennek, ki gondolta volna, hogy a
négyszer megválasztott polgármester azért hagyja el a várost, mert elfogyott körülötte a
levegő, vagy a kétszer megválasztott soha nem lesz szekszárdi. Ács Rezső is akár visszamehet
Zalába, megvannak a zsetonjai. Ők itt maradnak, erre gondoljanak a képviselők. Szeretetteljes
és boldog karácsonyi ünnepeket kíván mindenkinek.
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Ács Rezső polgármester: Jól indult a beszéde, aztán erősen visszaesett. Azt hitte, hogy félre
tudnak tenni mindent, aztán előbújt az ördög a képviselő úrból. Magába szállhat a szeretet
jegyében tett hozzászólásaival kapcsolatban. Hiába bántják a képviselők, azért ő egy kis
karácsonyi ajándékkal szeretné meglepni a képviselőket. Olyat mondani egy polgármesternek,
akit megválasztott a város, hogy menjen vissza Zalába, őt minősíti. Ő köszöni mindenkinek az
egész éves munkáját, kívánja, hogy mindenki pihenje ki magát. Délután öt órától
közmeghallgatást tartanak. Ügyrendiben kért szót Csillagné Szánthó Polixéna képviselő,
megadja a szót.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Egy szép református énekből idéz karácsony
alkalmából: „Összeforrva, szeretetben egy közös test tagjai, tudjunk egymásért szívesen
minden terhet hordani. Úgy szerette életünket s halt meg értünk jó Urunk, fájna néki látna
minket, hogy szeretni nem tudunk.”

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 10
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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