Szám: IV.110-15/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. november 25án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics
János, Kıvári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs képviselık
Ülés közben érkezett: Zaják Rita képviselı
Távolmaradását jelezte: Kerekes László képviselı
Összesen: 13 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı,
dr. Kajos Nikolett aljegyzı
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

dr. Fehérvári Tamás a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke,
dr. Ugodi Andrea a Szekszárdi Járási Hivatal vezetıje,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
dr. Huszti Zsolt a Dunaújvárosi Területi Tervezı és
Humánszolgáltató Bt. részérıl,
dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna a Dunaújvárosi Területi Tervezı és
Humánszolgáltató Bt. részérıl,
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt. vezérigazgatója.

Ács Rezsı polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen
van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. 2012. évben az Országgyőlés november
25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává
nyilvánította. Ez közel 800.000 magyar állampolgárt érintett 1944-tıl kezdıdıen. Kéri, hogy
ezen áldozatok emlékére 1 perces néma felállással adózzanak.
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A közgyőlés tagjai 1 perces néma felállással emlékeznek meg a Szovjetunióba hurcolt magyar
politikai rabokról és kényszermunkásokról.
Ács Rezsı polgármester: dr. Haag Éva alpolgármester asszony írásban bejelentette, hogy
megalakult a FIDESZ-KDNP Frakció, frakcióvezetınek dr. Haag Éva képviselı asszonyt
választották, a frakcióvezetı-helyettes Pap Máté képviselı úr.
Javasolja az alábbi elıterjesztés napirendre vételét:
• Javaslat a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(221. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
Rácz Zoltán képviselı ügyrendi hozzászólás: Nagy megtiszteltetés, hogy Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának képviselıje lett. Az alakuló ünnepi ülésen nem illett volna
mások számára kritikai témát felhozni, ezért nem is tette. Ha megnézik a választás
eredményét a tény adatok alapján, Szekszárd város választópolgárainak száma 28.209 fı,
11877 fı ment el szavazni, azaz a választópolgárok 42%-a. Ebbıl a FIDESZ-KDNP-re
szavazott 5300 választó, a szavazópolgárok 18,8 %-a. Az ellenzékbe került képviselıkre a
választópolgárok 23,2%-a szavazott, tehát 5%-kal több mint a FIDESZ-KDNP-re.
Ács Rezsı polgármester: Képviselı úr ügyrendi kérdésben kért szót. Ez a téma nem
ügyrendinek minısül. Kéri, hogy az aljegyzı ismertesse, hogy az ügyrendi hozzászólás
pontosan mire vonatkozhat. Szeretné elejét venni annak, hogy ne a város érdekében
dolgozzanak a teremben ülık.
dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Az SZMSZ 19.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„Ügyrendinek minısül az a hozzászólás, kérdés melyben a képviselı a közgyőlés munkájával,
üléseinek lefolytatásával kapcsolatos eljárási rendhez tesz észrevételt. A javaslat a konkrét
kérés megfogalmazásával kezdıdik, mely legfeljebb 2 percben indokolható.”
Rácz Zoltán képviselı ügyrendi hozzászólás: A frakcióalakítás szabályait a testület
megszavazta az ellenzéki képviselık rovására. Más önkormányzatok SZMSZ-ét is
tanulmányozta, mindenhol 3 fı alakíthat önálló frakciót. Kéri, hogy polgármester úr állítsa ezt
vissza, nem volt kellıen megalapozott az az álláspont, mellyel 5 fıre módosították. Ha
együttmőködésre van szükség az ellenzéki képviselık sokkal több szavazatot kaptak, mint a
kormánypárti képviselık. Tisztességes és demokratikus az lett volna, ha az ellenzék a
nagyobb szavazat arányának megfelelıen legalább 1 alpolgármesteri pozíciót és legalább 1
vagy 2 bizottsági elnöki tisztséget kapott volna. Az nem megoldás, hogy az ellenzéki
képviselık mindenféle döntésbıl ki vannak rekesztve.
Ács Rezsı polgármester: Az SZMSZ módosításánál lehet majd erre a kérdésre szavazni.
dr. Mezei László képviselı ügyrendi hozzászólás: Ügyrendi javaslatának lényege a
frakcióalakítási szándék. Rendkívüli figyelemmel hallgatták polgármester úr elképzeléseit,
álmait és az a meggyızıdése, hogy polgármester úr is kíváncsi az ellenzéki képviselık
elképzeléseire és nyilván meg fogja ıket hívni egy egyeztetésre. Örömmel rendelkezésre
állnak. Ha esetleg ez a meghívás elcsúszna, segíti polgármester úr elképzeléseit. Változatlanul
a frakcióalakítás az elképzelésük. Tanult kollégáival együtt azért vállalkoztak erre a rendkívül
kellemes feladatra, hisz ebben a helyzetben az elmúlt 4 évben is volt, mert kiválóan lehet
2

együtt dolgozni. Az a naiv hit van benne, hogy ha már évtizedeket töltött jelentıs állami
vállalatok vezetésével, akkor lehet, hogy meg fogják kérdezni a véleményét a Gazdasági
Bizottságban és köszöni, hogy lehetıvé tették, hogy ott dolgozhasson. Természetesen
elképzelhetetlennek tőnt, hogy egy ünnepi ülés elsı napirendi pontja ezt a munkát nehezíti.
Ha ez lenne az együttmőködés, amit polgármester úr ígért, hogy szükség van a munkájukra,
akkor ez nehezen értelmezhetı. Úgy tudnak együttmőködni, ha a lehetıségek azonosak. Ha az
ünnepi ülés azzal indul, hogy lehetetlenné teszik a munkájukat, az nem tőnik túl európainak,
se demokratikusnak, se törvényesnek. Azt is nehezen tudja elképzelni, hogy a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságban az általa elismert Kıvári elnök úr a helyettesítésére egy olyan
személyt jelölt meg Máté úr személyében, aki sem végzettségben sem tapasztalatban, sem
tudásban, sem a választások során tapasztalt rendkívül kínos ügyben nem hiteles személy.
Elfogadhatatlan. Építeni jöttek, béke, demokrácia, Európa.
Ács Rezsı polgármester: Ezt ügyrendi hozzászólásként nehezen tudja értékelni. Senki sem
korlátozza a képviselık jogait. Minden képviselınek joga van a napirendi pontok tárgyalása
során kérdéseket feltenni, hozzászólni. Minden képviselınek joga van bármelyik bizottság
ülésén részt venni. Nyitott bármilyen egyeztetésre. Lezajlottak a választások, ennek a
hangnemnek ebben a közgyőlési teremben nincsen értelme. Térjenek rá az érdemi munkára.
A napirendre vonatkozóan további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 221. számú elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi
gazdálkodásáról
(189. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésérıl szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

3.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés megkötésére
(209. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyőlésének ……/2014. (……)
önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a
házasságot kötött párok és az idıskorúak köszöntésérıl (tervezet)
(184. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
3

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról (tervezet)
(197. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

6.

Javaslat a védınıi szolgálat területi felosztásának módosítására, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének ……/2014. (……..)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012.
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 10. függelékének
jóváhagyása
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

8.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának
módosítására
(219.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

9.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának elfogadására
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

10.

Javaslat a víziközmő rendszer beruházási,
jóváhagyására
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

11.

Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

12.

Városi mőködtetéső gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak száma
(208. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

13.

Német Színház lakáskérelme
(210. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
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felújítási

és

pótlási

tervének

14.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

15.

Javaslat a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(221. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

16.

Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztására és az
önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(220. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

ZÁRT ÜLÉS
17.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

18.

Résztulajdonosi
felhatalmazás
az
ALISCA
TERRA
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
ügyvezetıje
részére
szerzıdés, továbbá jelzálog szerzıdés megkötésére
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

19.

Önkormányzati hozzájárulás engedményezési szerzıdés megkötésére
(218. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

20.

Javaslat „Szekszárd Városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

1.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. I. félévi
gazdálkodásáról
(189. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Regionális
hitelkeret

Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Cseke László könyvvizsgáló: Az írásban elıterjesztett anyagban szeretné felhívni a
figyelmet arra, hogy a költségvetés I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóból jól látszik,
hogy a mőködési bevételek és kiadások a fıösszegen belül egy alacsony arányt képviselnek.
Ez torzító hatású.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
évi
költségvetésérıl
szóló
6/2014.(II.24.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 23/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésérıl szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés megkötésére
(209. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Minden évben a város folyószámla-hitel szerzıdést köt. Ezt nem
minden esetben használja ki az önkormányzat, de a likviditás biztosításához szükség van erre
a hitelkeretre. A projekteket elı kell finanszírozni, ezért is szükség van a hitelkeretre.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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dr. Mezei László képviselı: Mivel ez egy bonyolult összefüggésen alapuló szituáció, a hitel
felvételét csak akkor lehetne támogatni, ha egy teljes kép alakulna ki. Nem lát tisztán ebben a
17 milliárd Ft-os pénzeszköz forgalomban, ezért azt szeretné megerısíteni, hogy ha a
képviselık nincsenek megfelelı módon tájékoztatva, mivel most kezdtek el dolgozni, ne
tekintse a közgyőlés egy normál folyamat lassításának, ha nem tudnak ebben állást foglalni.
Ács Rezsı polgármester: Korrekt volt képviselı úr hozzászólása. Kell egy kis idı, még
ezeket a folyamatokat az új képviselık át tudják tekinteni. Felajánlja személyes segítségét,
illetve Pál József igazgatóság vezetı segítségét, hogy mielıbb tisztán lássanak ebben a
kérdésben. A város költségvetése 10-11 milliárd Ft között van egy normál mőködési évben,
illetve ez már csökkent, mert az intézmények egy része állami fenntartásba került. A
beruházások az utóbbi 1-1,5 évben jelentek meg, ezt valamilyen formában finanszírozni kell.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 193/2014.(XI.25.) határozata
Folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az
elıterjesztés alapján az OTP Bank NyRt. számlavezetı
pénzintézetnél 650 mFt összegő folyószámla hitelkeret
megnyitását hagyja jóvá 2015. január 05 – 2015. december 20- i
közötti idıintervallumra.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére,
melyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésébe beépít. A
hitel fedezetének a 2015. évi központi támogatásokat, valamint a
helyi és gépjármőadó számlákra befolyt bevételeket jelöli meg.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla
hitelkeret szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

4.

2015. január 15
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyőlésének ……/2014. (……)
önkormányzati rendelete az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a
házasságot kötött párok és az idıskorúak köszöntésérıl (tervezet)
(184. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
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Ács Rezsı polgármester: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági véleményeket.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag
támogatta.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén támogatja a
rendelet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata közgyőlésének
24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete az újszülöttek, a
18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és
az idıskorúak köszöntésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról (tervezet)
(197. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: A törvény módosulása következtében a népi kezdeményezés
jogintézménye megszőnt. Kéri az elıterjesztés elfogadását.
Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Haag Éva alpolgármester, frakcióvezetı: A FIDESZ Frakció módosító indítványát
ismerteti. A jogszabály szándéka az, hogy helyi népszavazás csak komoly ügyekben kerüljön
kiírásra, olyan ügyekben ahol a lakosság jelentıs része érintett. A jogszabály is meghatároz
egy mértéket, amikor a 34. § (1) bekezdésben felsorolja, hogy helyi népszavazást ki
kezdeményezhet. Az a) pont szerint a képviselı-testület tagjainak legalább egynegyede, míg a
c) pontban szerepel, hogy a választópolgárok számát az önkormányzat rendeletben határozza
meg. Ezért úgy gondolják indokolt az a) pontban szereplı mérték alkalmazása a
választópolgárok számának meghatározásakor is, tehát a választópolgárok egynegyede
kezdeményezhessen fontosabb kérdésekben népszavazást. Szekszárdon 28.000 fı fölötti a
választópolgárok száma, ezért a FIDESZ Frakció javaslata az, hogy a jogszabály szellemében
és a mérték meghatározásánál ezt vegyék figyelembe, és 7000 fıben határozzák meg a
népszavazást kezdeményezı választópolgárok számát.
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Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán: Ez a szám nagyon sok. Ezzel ki van zárva a lehetıség, hogy bármiféle ügyben
népszavazást lehessen tartani. Javasolja, hogy a választópolgárok 10%-ában határozza meg a
közgyőlés a népszavazást kezdeményezık számát.
Ács Rezsı polgármester: A népszavazáson komoly témákat kell felvetni, és ehhez a lakosság
többségének támogatását meg kell szerezni.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a dr. Haag Éva alpolgármester módosító indítványát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez
szükséges
választópolgárok számáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.

Javaslat a védınıi szolgálat területi felosztásának módosítására, valamint
Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének ……/2014.
(……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló
54/2012.(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Javaslat a védınıi szolgálat területi felosztásának
módosítására, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város
Önkormányzata
közgyőlésének
26/2014.
(XI.28.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások
körzeteirıl szóló 54/2012.(XII. 17.) önkormányzati rendelet
módosítására
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 194/2014.(XI.25.) határozata
a Védınıi Szolgálat területi felosztásának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul a Védınıi szolgálat egyes körzeteiben kialakult
egyenlıtlen létszámelosztás miatt az utcajegyzék módosításhoz,
iskolavédınık telephely cseréjéhez, egy iskolavédınıi körzet
megszőnéséhez.
2. A Közgyőlés felhatalmazza az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét a módosított szerzıdések megkötésére az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral, továbbá felkéri, hogy
kezdeményezze a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Népegészségügyi
Intézeténél az Egészségügyi
Gondnokság mőködési engedélyének módosítását.
Határidı:
Felelıs:

7.

2014. december 5.
Ács Rezsı polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 10.
függelékének jóváhagyása
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 195/2014.(XI.25.) határozata
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 10. függelékének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
hatályon kívül helyezi a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 10. függelékét,
és helyébe e határozat 1. mellékletét képezı 10. függelék lép.
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Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

8.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009- 0006
azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési
megállapodásának módosítására
(219.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Röviden ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 196/2014.(XI.25.) határozata
a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat
kapcsán
létrejött
Konzorciumi
Együttmőködési
Megállapodás módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat kapcsán létrejött Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodás 4. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá
a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 30.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Zaják Rita 9 óra 42 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
9.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának
elfogadására
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester
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Ács Rezsı polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı polgármester: Köszönti az anyag készítıit és felkéri ıket az elıterjesztés
ismertetésére, kiegészítésére.
dr. Huszti Zsolt a Dunaújvárosi Területi Tervezı és Humánszolgáltató Bt. részérıl:
Nagyon komoly munka eredménye ez az anyag, mely azért készült el, mert a város korábban
benyújtott egy pályázatot, ennek teljesítéséhez szükség van egy ilyen tervre. Csak szekszárdi
lakosok készítették az anyagot, amely egyfajta rálátást biztosít a korábbi marketing
tevékenységektıl a jövıbeliekre. Az anyag elkészítése során rengeteg olyan adatot tártak fel,
amely nem került eddig összegyőjtésre. Az adatelemzési részt külön is tudják hasznosítani.
dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna a Dunaújvárosi Területi Tervezı és Humánszolgáltató Bt.
részérıl: Sokféle szakterületrıl érkezı szakemberek segítségét próbálták igénybe venni az
anyag megírásánál, ezért rengeteg oldalról sikerült megközelíteni a marketing stratégiát.
Sokféle módszert tudtak hozzá rendelni, nemcsak környezetelemzésre vonatkozó swot
analízist, hanem más analíziseket is felhasználtak. A mély interjúkat a különbözı
szakterületek képviselıivel végezték, hogy a véleményeket utána tudják ütköztetni. Sokféle
eredmény született ennek kapcsán a tanulmány végén. Két kérdıíves megkérdezést végeztek,
az egyik a Szüreti Fesztivál kapcsán készült, a másik komplex városmarketing kérdıívezés
volt, melyet egy új módszer segítségével dolgoztak fel.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselı: Elhangzott, hogy ez egy mozgó tanulmány, mely változhat az élet
változásainak megfelelıen. Nem tudta végig elolvasni. Örömmel venné, ha egy tanácskozáson
sikerülne ezt az anyagot bemutatni, melyen a civil szervezetek képviselıi is részt vennének.
Teljesen korrektnek érzi az anyagot.
Ács Rezsı polgármester: Céljuk, hogy minél szélesebb körben is megismerjék a régióban
élık az anyagot. Szinte csak szekszárdiak közremőködésével készült a tanulmány.
dr. Mezei László képviselı: Rendkívüli jelentıségő az a munka, amit végeznek, hogy
Szekszárd vezetése uniós támogatással létrehozott egy olyan városközpontot, amely valóban
megmutatható. Egy általános és térségi program az, hogy az ország déli-délnyugati megyéi,
beleértve Pécs 35 milliárd Ft-os beruházásait, „elnéptelenednek” ezek a terek, nem
mőködnek. Nagy jelentısége van annak, hogy amely koncepciót megalkottak, az életszerő
legyen, valahogy megtalálják azt, hogy a magyar társadalom, amely ismert okokból fásult,
elkeseredett, pénztelen, hajlandó legyen hétvégén ne a szılıiben keseregni, hanem
kivonuljanak Szekszárdon ezekre a terekre. Meg kell találni azokat az eszközöket, amellyel a
szekszárdi emberek hajlandóak bejönni a városközpontba. Fontosnak tartja, hogy ennek
életszerően kellene mőködnie. Erre vannak kidolgozott programjaik, melyeket át tudnak adni.
Ennek lényege az, hogy „adni, hogy kaphassunk”, engedni az embereket alkotni, hogy
kivonuljanak és segítségükkel bevonzani az embereket, nem bérleti díjat szedni és
szankcionálni.
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Ács Rezsı polgármester: A Béla király téren több rendezvény is volt, a következı az
Adventi program lesz. November 8-án tartották például az I. Márton Napot, de a nyári
idıszakban is nagyon sok esemény volt, futóverseny, koncert, borkút megnyitó. Szinte
minden hétvégén volt program. A tereket azért hozták létre, hogy a szekszárdiak használják.
Ezeken az eseményeken az emberek jókedvőek, a közösségben jól érzik magukat. Minden
kezdeményezésre, megkeresésre nyitottak, szívesen fogadják az ötleteket.
dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna a Dunaújvárosi Területi Tervezı és Humánszolgáltató Bt.
részérıl: A projekt keretében már megindult egy szakmai információátadás és szakmai
egyeztetés. Önkormányzati dolgozók csoportjainak történik majd egy marketing oktatás.
dr. Huszti Zsolt a Dunaújvárosi Területi Tervezı és Humánszolgáltató Bt. részérıl: Nem
szekszárdi, de 5 éve itt dolgozik és szereti ezt a várost. Ez egy írott anyag csak, amíg a lakók
meg nem valósítják. Olyan dolgokat is mozgatni kell majd, mely a képviselık részérıl
felmerül.
dr. Mezei László képviselı: Felszólalásának célja építı jellegő volt. Nyilván azért került
kidolgozásra ez a koncepció, hogy ezeken a területeken javítsanak, ebben a baloldali
képviselık építı munkát kívánnak végezni.
Ács Rezsı polgármester: Az együtt gondolkodás mindenki javára fog szolgálni.
Kıvári László képviselı: A képviselık, a szekszárdi lakosok, civil szervezetek is meg kell
ismerjék ezt az anyagot. Fontos, a jövıt meghatározó anyag ez, a ciklusban ezzel végig
foglalkozni kell.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
197/2014.(XI.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketingstratégiájának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
komplex
marketingstratégiáját.
Határidı:
Felelıs:
10.

2014. november 30.
Ács Rezsı polgármester

Javaslat a víziközmő rendszer beruházási, felújítási és pótlási tervének
jóváhagyására
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: A víziközmő-törvényben foglalt elıírásokat a város az E.R.Ö.V.
Zrt-n keresztül tudta teljesíteni. A vagyon használatáért a cég használati díjat fizet, melyet
teljes egészében a víziközmő rendszerre kell költeni. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Artim Andrásné vezérigazgató: A gördülı fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és
Közmő-szabályozási Hivatal felé kell benyújtani. Felhatalmazást kérnek arra, hogy az
E.R.İ.V. Zrt. eljárhasson az önkormányzat nevében ebben az ügyben. A víziközmő
rendszerre 2015. évben 21 millió Ft kerül beruházásra, fejlesztésre, a szennyvíz rendszerre
pedig 24 millió Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 198/2014.(XI.25.) határozata
a víziközmő rendszer beruházási, felújítási és pótlási
tervének jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szekszárd
település
víziközmő–rendszere
Közgyőlése
vonatkozásában - az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt. szolgáltatóval
egyeztetve - 2015. évre vonatkozó beruházási, felújítási és
pótlási tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
− Ivóvíz hálózati csomóponti rekonstrukciók,
bekötések felújítása, rövid szakaszú vezeték
rekonstrukciók. Altalaji tőzcsapok cseréje
feltalajira.

14700 E Ft

− Ivóvíz hálózati bekötések felújítása, rövid
szakaszú vezeték rekonstrukciók

200 E Ft

− Régi derítı ráfolyó vezeték akna csere

2100 E Ft

− Mérey utca 3 db akna fedlap cseréje

450 E Ft

− Vasvári
utca
–
Wesselényi
utca
keresztezıdésében lévı takart akna kiemelése

200 E Ft

− Nyomóvezetékeken
felújítása, pótlása

szerelvények

750 E Ft

− Fagyöngy u. átemelı fedlapjainak bőzzáró
fedlapokra való cseréje

400 E Ft

− Központi átemelı fedlapjainak cseréje

600 E Ft

található

− Fagyöngy u. átemelı visszacsapó és elzáró
szelepeinek cseréje
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1100 E Ft

− Fagyöngy
utcai
átemelı
szivattyúk
járókerekének átalakítása dugulásmentes
megoldásra
− Remete utcai elektromos szekrény felújítása

1000 E Ft

750 E Ft

− A telepi átemelıkbe beépített 2 db Flygt 3201
szivattyú teljes felújítása

1400 E Ft

− 12 db átfolyásmérı, oldott oxigén és egyéb
mérımőszerek kalibrálása

1100 E Ft

− 1. sz. iszapvíztelenítı gép felújítása

1100 E Ft

− Iszapkinyomó szivattyú felújítása

1200 E Ft

− 2 db. hulladékszállító konténer pótlása
− 2. sz. finomrács komplett felújítása
− Iszapkomposztáló tér hiányzó csurgalékvíz
rácsainak pótlása

400 E Ft
2000 E Ft
300 E Ft

− Iszapvíztelenítı gépház lapos tetı felújítása

2000 E Ft

− NA 40 feletti vízmérı hitelesítı próba pad
beállítása

6300 E Ft

− Árpád utcai átemelı elektromos fejlesztése

2520 E Ft

− Biológiai medencék légbefúvó rendszeréhez
frekvencia szabályzó beszerzése

3000 E Ft

− Epreskert utcai átemelınél új villamos vezérlı
szekrény kiépítése

1700 E Ft

A 2015. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok költségét az
önkormányzat
a
bérleti-üzemeltetési
szerzıdésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
2. A Közgyőlés meghatalmazza az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt-t,
hogy a település 2015. évre vonatkozó beruházási, felújítási és
pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási
Hivatalhoz jóváhagyás végett terjessze be és az eljárásban a
Hivatal elıtt az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. A
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazási
okirat aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 28.
Ács Rezsı polgármester
Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Víziközmő Zrt.
vezérigazgatója
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11.

Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(207. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 199/2014.(XI.25.) határozata
a
VÍZ’P’ART
Közalapítvány
alapító
okiratának
módosításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító
okiratának módosítását az elıterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.
II.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat módosításának aláírására.
Határidı:
Felelıs:

12.

2014. november 30.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Városi mőködtetéső gimnáziumok 2015/2016. tanévben indítható osztályainak
száma
(208. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 200/2014.(XI.25.) határozata
a városi mőködtetéső gimnáziumok 2015/2016. tanévben
indítható osztályainak száma

16

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (4) bekezdésében kapott véleményezési jogával
élve – mint mőködtetı önkormányzat – támogatja, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a gimnáziumok
2015/2016. tanévben induló osztályainak szervezését az
alábbiak szerint engedélyezze:
- Szekszárdi Garay János Gimnázium:
•
kettı 4 évfolyamos osztály 56 fıvel,
•
egy 6 évfolyamos osztály 26 fıvel,
•
egy 5 évfolyamos osztály 26 fıvel,
- Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola:
•
három 4 évfolyamos osztály 96 fıvel,
•
egy AJKP elıkészítı évfolyam 30 fıvel.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidı:
Felelıs:

13.

2014. november 25.
2. pont tekintetében: 2014. december 10.
Ács Rezsı polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Német Színház lakáskérelme
(210. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 201/2014.(XI.25.) határozata
a Német Színház lakáskérelmérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú I. emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2 alapterülető
önkormányzati lakást 2015. december 31. napjáig biztosítja a
Magyarországi Német Színház részére.
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2.) A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítésérıl
gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

14.

2014. november 30.
Ács Rezsı polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

2014.

évi

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 202/2014.(XI.25.) határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének kiegészítését és módosítását
jóváhagyja.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
kiegészítés Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
Határidı:
Felelıs:

15.

2014. november 30.
Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

Javaslat a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(221. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 203/2014.(XI.25.) határozata
a Tolna Megyei Balassa János Kórházban dolgozó
szakemberek elhelyezésérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Balassa János Kórházban dolgozó
szakemberek elhelyezésére 3 év idıtartamra az alábbi
önkormányzati lakásokat biztosítja:
Szekszárd, Arany J. u. 10. I/2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 1.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. I/5.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II/9.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. III/12.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. Fsz. 3.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/4.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/6.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/7.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/9.
Szekszárd, Kölcsey ltp. 24. IV/3.
2.) A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a lakásbérleti szerzıdéseket
közvetlenül az érintett lakásbérlı egészségügyi dolgozókkal
kösse meg.
3.) A közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a Tolna Megyei Balassa János
Kórház részérıl keletkezett bérleti díj hátralék ügyében tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
Határidı:
Felelıs:

16.

2014. november 30.
Ács Rezsı polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztására
és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(220. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı polgármester

Ács Rezsı polgármester: Az ellenzéki képviselık számára a tegnapi napon küldött e-mailt,
melyben kérte, jelöljék meg, hogy melyik felügyelıbizottságban szeretnének részt venni.
Rácz Zoltán képviselı úr visszajelzett, hogy a Városfejlesztési Kft. felügyelıbizottságában
szeretne részt venni.
dr. Mezei László képviselı: Gondolkodási idıt kér.
Ács Rezsı polgármester: Javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalását függesszék fel.
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A közgyőlés 10 óra 15 perctıl 10 óra 25 percig zárt ülést tart, melyen meghozta 204209/2014.(XI.25.) határozatait.
A közgyőlés 10 óra 48 perckor folytatja a napirendi pont tárgyalását.
Ács Rezsı polgármester: A Turisztikai Nkft., az Ipari Park Kft., valamint a KT Dinamic
Nkft. esetében javasolja a döntés elnapolását.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ-KDNP Frakció javaslatát ismerteti:
1.) Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelıbizottságának összetételére vonatkozóan:
• Gyurkovics János elnök
• Pap Máté tag
• dr. Máté István tag
• Gombás Viktória tag
• Rutkai Géza tag
• Sárközi János József tag
2.) Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. Felügyelıbizottságának összetételére vonatkozóan:
• dr. Haag Éva elnök
• dr. Tóth Gyula tag
• Gárdi Gábor tag
• Berta Ferenc tag
3.) Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelıbizottságának
összetételére vonatkozóan:
• Kıvári László elnök
• Csillagné Szánthó Polixéna tag
• Ferencz Zoltán tag
• Szegedi Dezsıné tag
• Csík Attiláné tag
• Habony Viktória tag
4.) Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelıbizottságának összetételére vonatkozóan:
• Máté Péter elnök
• Novotni Nóra tag
• Márkus Tamás tag
5.) Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelıbizottságának összetételére vonatkozóan:
• Máté Péter elnök
• Gyurkovics János tag
• Rácz Zoltán tag
6.) Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottságának összetételére
vonatkozóan:
• Gárdi Gábor elnök
• Vass Péter tag
• Dr. Vastagh Oszkár tag
7.) A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. A Felügyelıbizottságának tagjaivá az alábbi
személyeket javasolja delegálni:
• Kıvári László elnök
• Csillagné Szánthó Polixéna tag
• Ferencz Zoltán tag
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8.) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Felügyelı Bizottságába Máté Pétert javasolja
delegálni.
9.) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába:
• Ács Rezsı polgármester, akadályoztatása esetén a helyettese: dr. Haag Éva
alpolgármester
10.) Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsba:
• Ács Rezsı polgármester, akadályoztatása esetén a helyettese: dr. Haag Éva
alpolgármester
11.) Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerő Megoldására Felügyelı Bizottságába:
• Kıvári László képviselı
12.) Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába:
• dr. Haag Éva alpolgármester, akadályoztatása esetén a helyettese: Kıvári László
képviselı
13.) Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába:
• Ács Rezsı alpolgármester, akadályoztatása esetén a helyettese: dr. Haag Éva
alpolgármester
14.) Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsába:
• dr. Tóth Gyula képviselı, akadályoztatása esetén a helyettese: Ferencz Zoltán
képviselı
15.) Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába:
• dr. Tóth Gyula képviselı, akadályoztatása esetén a helyettese: Gombás Viktória
képviselı
16.) Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába:
• dr. Tóth Gyula képviselı, akadályoztatása esetén a helyettese: Ferencz Zoltán
képviselı
17.) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába:
• Ács Rezsı polgármester
• Csillagné Szánthó Polixéna képviselı
18.) Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába:
• Ács Rezsı polgármester, akadályoztatása esetén: Dr. Máté István képviselı
19) Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanácsba munkáltatói oldal részérıl delegált
tagok:
• Ács Rezsı polgármester
• dr. Haag Éva alpolgármester
• Csillagné Szánthó Polixéna képviselı
20.) Kórházi Felügyelı Tanácsba:
• Kerekes Csaba
Ács Rezsı polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a Szekszárdi Meliorációs
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának dr. Bodri Istvánt javasolja megválasztani. Továbbá a
Kft. könyvvizsgálójává a Brain Audit Kft-t (könyvvizsgáló: Póla Zoltán) javasolja
megválasztani.
dr. Mezei László képviselı: Kezdi úgy érezni magát, mintha nem egy nyelvet beszélnének.
Hol van a többség? Ismét eldöntöttek egy csomó pozíciót, úgy tőnik, hogy ezek úgy kerültek
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kiosztásra, hogy anyagilag is érdekeltek bizonyos személyek. Komolyan gondolja
polgármester úr, hogy itt fognak ülni kollégáival és nyomogatják az igen és nem gombot,
vagy komolyan együtt akarnak mőködni? Vagy csináljanak egy országos cirkuszt? Kell az
Szekszárdnak? Vagy hajlandóak leülni korrekten, demokratikus úton? Itt ülnek négyen, az a
3100 szavazat, amit ık kaptak, hol jelenik meg polgármester úr szerint?
Ács Rezsı polgármester: Javaslatot tett arra, hogy nevesítsenek meg felügyelıbizottsági
tagokat. Ez eddig is így mőködött a közgyőlésben, ezekben a pozíciókban mindenkinek
megvan a feladata és a felelıssége. Ezekhez a kérdésekhez úgy kellett volna eddig és a
jövıben is hozzáállni, ahogy nem álltak önök hozzá.
Zaják Rita képviselı: Az alakuló ülésen is már kellemetlenül érezte magát, illetve kapott egy
e-mailt azt megelızıen adott napon dél körül, hogy még aznap 17 óráig válaszoljon, hogy
melyik bizottságban szeretne dolgozni. Megköszönte a lehetıséget, de ha aznap éppen nem
sikerül dél és négy óra között az e-maileket megnézni, akkor nem lett volna lehetısége
válaszolni. Az ünnepi ülésen rendkívül rosszul érezte magát, mert megszavaztak 8-10 külsıs
bizottsági tagot, és ellenzéki oldalról egyetlen külsıs tag sem került be a bizottságokba. Ha
együtt akarnak mőködni, dolgozni közös cél, érdek mentén, akkor befért volna a
bizottságokba 1-2 ellenzéki oldalról delegált tag is. Tegnapi napon nem tudta az e-mailjeit
elolvasni. Most is elhangzott egy név többször is, nem tudta követni sem, amit alpolgármester
asszony felolvasott. Polgármester úr azt fogalmazta meg, hogy szeretné egy kicsit ezt a várost
máshogy vezetni, mint ahogy eddig volt. Három és fél perc alatt elhangzott 28 név, kaptak
négy bizottsági helyet, illetve annak lehetıségét, hogy tegyenek még egyre javaslatot. ha az
együttmőködési szándék komoly lett volna, akkor nem tegnap kapják meg az e-mailt.
Szabó Balázs képviselı: A JOBBIK a Szekszárdi
Felügyelıbizottságába Mekl Zsolt urat javasolja delegálni.

Víz-

és

Csatornamő

Kft.

dr. Mezei László képviselı: Változatlanul élni szeretne azzal a lehetıséggel, hogy
próbáljanak meg ebben a kérdésben, legalább a lehetıségét felvázolni azok számára is, akik
tevékenykedni akarnak és nemcsak a gombokat nyomkodni. Határozottan ajánlja
polgármester úr figyelmébe, hogy ahhoz, hogy dolgozni tudjanak, eszközökre van szükség.
Ha mindenhonnan kiszorítják az ellenzéki képviselıket, akkor lehetetlenné teszik azt, hogy a
többség, a szavazók akaratát eljuttassák erre az asztalra, amit aztán úgyis át lehet tolni a
többséggel.
Ács Rezsı polgármester: Partner abban, hogy azokban a gazdasági társaságokban,
amelyeket a mai napon nem tárgyalnak, keressék meg azt, hogy ha vállalják azt a felelısséget,
hogy a határozatképesség mindig biztosítva lesz. Az ellenzéki képviselık az elmúlt ciklusban
nem jártak a Felügyelıbizottsági ülésekre, csak úgy volt többség és úgy tudtak mőködni a
bizottságok és a gazdasági társaságok, hogy a kormánypárti képviselık a szükséges többséget
biztosították. Ez a felelısség megvan, Dömötörné Solymár Orsika a KT Dinamic Nkft.
felügyelıbizottságának ülésén egyetlen alkalommal sem vett részt. Próbál az ember
gesztusokat gyakorolni és utána mőködésképtelenné teszik a rendszert. Támogatja, hogy
ezekben a kérdésekben egyeztessenek, ezt a felelısséget akkor vállalják fel és vegyék is
komolyan. Egy személy csak egy gazdasági társaságnál betöltött Felügyelıbizottsági tagság
után részesülhet javadalmazásban. Támogatja, hogy legyenek olyan Felügyelıbizottságok,
ahol az ellenzék többségben van. De megköveteli azt a felelısséget, hogy ne legyen az, hogy
négy év alatt egy delegált tag egyszer sem megy el az ülésre. Egyeztessenek, de ezzel a
felelısséggel döntsön mindenki, és ha dolgozni akar, azt tudja támogatni, de akkor dolgozzon
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is. Csak olyan személyt javasoljanak, aki el is fog járni az ülésekre. Nem teszi ki egyetlen
gazdasági társaságot sem annak, hogy a törvényes mőködés feltételei ne legyenek biztosítva.
Hajlandó együttmőködni és ezekrıl a kérdésekrıl beszélni, egyeztetni, de csak ezen feltételek
mentén.
dr. Haag Éva alpolgármester: A társulások esetében régóta az a gyakorlat, hogy a
polgármester vagy az alpolgármester kerül delegálásra, hiszen ık látják át a hivatali
folyamatokat. Természetesen a társulási tanácsok ülései nyilvánosak, azokon bárki részt
vehet.
Rácz Zoltán képviselı: Tagja volt egy Felügyelıbizottságnak, egy kivétellel az összes ülésen
részt vett. Azért váltott közösségük a képviselık terén, mert úgy gondolták, hogy azok a
képviselık, akik az elızı ciklusban itt voltak, pont ezek miatt nem voltak jó képviselık és
azért ültek be helyettük, mert szeretnének jobbak lenni.
dr. Mezei László képviselı: Kaptak négy olyan lehetıséget, amivel olyan hihetetlen nagyot
alkotni nem fognak. Számukra él egy elkötelezettség, aktivitás minden oldalról, de ha
folyamatosan ezek az ülések azt juttatják eszükbe, hogy ennek értelme nincs, akkor
polgármester úr ne érezze azt, hogy nem akarnak dolgozni. Akarnak, de ha nincsenek
eszközök, nincs mivel.
dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja a közgyőlésnek, hogy az alábbi delegálás kapcsán is
hozzon határozatot:
„A Közgyőlés a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 14/B
§ (2) bekezdése alapján a Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba Ács Rezsı
polgármestert delegálja.”
Ács Rezsı polgármester: A díjazáson nem javasol változtatni.
További hozzászólás nem hangzott el a polgármester lezárja a vita szakaszt.
1.) Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak megválasztása
A polgármester szavazásra teszi fel Gyurkovics János delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
(Gyurkovics János képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Pap Máté delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
(Pap Máté képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Máté István delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
(dr. Máté István képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Gombás Viktória delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(Gombás Viktória képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Rutkai Géza delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Sárközi János József delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1-2.) pontjának elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13
fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 210/2014.(XI.25.) határozata
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak
megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. november 25. napjától öt
év idıtartamra az alábbi személyeket választja meg:
Gyurkovics János elnök
Pap Máté tag
dr. Máté István tag
Gombás Viktória tag
Rutkai Géza tag
Sárközi János József tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./
A Közgyőlés a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint
állapítja meg:
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: - Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: - Ft/hó
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

2.) Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak megválasztása:
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Haag Éva delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
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melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Gárdi Gábor delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Berta Ferenc delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Mekl Zsolt delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel határozati javaslat 1-2.) pontjának elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13
fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 211/2014.(XI.25.) határozata
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. Felügyelıbizottsági
tagjainak megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. november 25. napjától öt
év idıtartamra az alábbi személyeket választja meg:
dr. Haag Éva elnök
dr. Tóth Gyula tag
Gárdi Gábor tag
Berta Ferenc tag
Mekl Zsolt tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./
A Közgyőlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint
állapítja meg:
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: - Ft /hó
Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése - Ft/hó

Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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3.) Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelıbizottsági
tagjainak delegálása:
A polgármester szavazásra teszi fel Kıvári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(Ferencz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Szegedi Dezsıné delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Csík Attiláné delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Habony Viktória delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és
egyúttal az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 212/2014.(XI.25.) határozata
Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak delegálásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése
alapján
az
Alisca
Terra
Regionális
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelıbizottságának
tagjaivá 2014. november 25. napjától öt évre az alábbi
személyeket javasolja delegálni:
Kıvári László elnök
Csillagné Szánthó Polixéna tag
Ferencz Zoltán tag
Szegedi Dezsıné tag
Csík Attiláné tag
Habony Viktória tag
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

4.) Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak megválasztása:
A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
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közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Novotni Nóra delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Márkus Tamás delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13
fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 213/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelıbizottsági
tagjainak megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. november 25. napjától öt
év idıtartamra az alábbi személyeket választja meg:
Máté Péter elnök
Novotni Nóra tag
Márkus Tamás tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
3./
A Közgyőlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
felügyelıbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint
állapítja meg:
Felügyelıbizottság elnökének tiszteletdíja: 70.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság elnökének költségtérítése: - Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának tiszteletdíja: 55.000 Ft/hó
Felügyelıbizottság tagjának költségtérítése: - Ft/hó
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Bay Attila ügyvezetı igazgató

5.) Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak megválasztása
A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Gyurkovics János delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
(Gyurkovics János képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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Szavazásra teszi fel Rácz Zoltán delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az alábbi
határozatot hozta:
(Rácz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 214/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelıbizottsági
tagjainak megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014. november 25. napjától öt
év idıtartamra az alábbi személyeket választja meg:
Máté Péter elnök
Gyurkovics János tag
Rácz Zoltán tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Kerekes László ügyvezetı igazgató

6.) Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelıbizottsági tagjainak
megválasztása:
A polgármester szavazásra teszi fel Gárdi Gábor delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Vass Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel dr. Vastagh Oszkár delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 215/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelıbizottsági tagjainak megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
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bekezdése alapján a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelıbizottságának tagjaivá 2014.
november 25. napjától öt év idıtartamra az alábbi személyeket
választja meg:
Gárdi Gábor elnök
Vass Péter tag
Dr. Vastagh Oszkár tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követıen az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester,
Csillag Balázs ügyvezetı igazgató

7.) Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának, felügyelıbizottsági
tagjainak, könyvvizsgálójának megválasztásáról
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Bodri István megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel Kıvári László delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(Ferencz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel a társaság könyvvizsgálójának megválasztására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13
fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 216/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatójának,
felügyelıbizottsági
tagjainak,
könyvvizsgálójának megválasztásáról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V.
törvény alapján a taggyőlésnek a Szekszárdi Meliorációs
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának 2014. november 25.
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napjától dr. Bodri Istvánt javasolja megválasztani.
2./ A közgyőlés a Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságának
tagjaivá 2014. november 25. napjától az alábbi személyeket
javasolja delegálni:
Kıvári László elnök
Csillagné Szánthó Polixéna tag
Ferencz Zoltán tag
3./ A közgyőlés javasolja a Nonprofit Kft. taggyőlésének, hogy
2014. november 25. napjától a Kft. könyvvizsgálójává a Brain
Audit Kft-t (könyvvizsgáló: Póla Zoltán) válassza meg.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

8.) Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt. Felügyelıbizottságába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 217/2014.(XI.25.) határozata
Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Zrt.
Felügyelıbizottságába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V.
törvény alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt.
Felügyelıbizottságából Fajszi Lajos urat 2014. november 25.
napi hatállyal visszahívja, és ezzel egyidejőleg a Felügyelı
Bizottságba
Máté Pétert
javasolja delegálni.
2./ A Közgyőlés felkéri a polgármester urat, hogy
kezdeményezze az Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívását.

Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
9.) Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálás:
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
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elfogadott.
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Haag Éva megválasztására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 218/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására 2014.
november 25. napjától a soron következı önkormányzati
választások eredményének megállapításáig
Ács Rezsı polgármestert
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
dr. Haag Éva alpolgármestert
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a Szekszárd és Térsége Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
10.) Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel a delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Haag Éva megválasztására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 219/2014.(XI.25.) határozata
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
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Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerő
Megoldására Társulási Tanácsába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az
Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására
Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének
ellátására 2014. november 25. napjától a soron következı
önkormányzati választások eredményének megállapításáig
Ács Rezsı polgármestert
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
dr. Haag Éva alpolgármestert
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi
Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő
Megoldására Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
11.) Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerő Megoldására Felügyelı Bizottságába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel a delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(Kıvári László nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 220/2014.(XI.25.) határozata
az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség
Települési
Szilárdhulladékai
Kezelésének
Korszerő
Megoldására Felügyelı Bizottságába történı delegálásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az
Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására
Felügyelı Bizottságába az Önkormányzat képviseletének
ellátására 2014. november 25. napjától a soron következı
önkormányzati választások eredményének megállapításáig
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Kıvári László képviselıt
delegálja.
Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
12.) Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Haag Éva alpolgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Kıvári László képviselı megválasztására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 221/2014.(XI.25.) határozata
az
Alisca
Rekultivációs
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
Társulási
Tanácsába
az
Önkormányzat
képviseletének ellátására 2014. november 25. napjától a soron
következı
önkormányzati
választások
eredményének
megállapításáig
dr. Haag Éva alpolgármestert
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Kıvári László képviselıt
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı: 2014. november 25.
Felelıs: Ács Rezsı polgármester
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13.) Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási
Tanácsába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Haag Éva alpolgármester delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 222/2014.(XI.25.) határozata
az
Elsı
Magyar
Önkormányzati
Víziközmő
és
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltató
Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének
ellátására 2014. november 25. napjától a soron következı
önkormányzati választások eredményének megállapításáig
Ács Rezsı polgármestert
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
dr. Haag Éva alpolgármestert
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

14.) Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
Társulási Tanácsába történı delegálás
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula képviselı delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott.
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(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán képviselı delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
(Ferencz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 223/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába az
Önkormányzat képviseletének ellátására 2014. november 25.
napjától a soron következı önkormányzati választások
eredményének megállapításáig
dr. Tóth Gyula képviselıt
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Ferencz Zoltán képviselıt
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a
Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsába képviselje.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

15.) Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsába történı delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula képviselı delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott.
(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Gombás Viktória képviselı delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
(Gombás Viktória képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 224/2014.(XI.25.) határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás Társulási Tanácsába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás Társulási Tanácsába az Önkormányzat képviseletének
ellátására 2014. november 25. napjától a soron következı
önkormányzati választások eredményének megállapításáig
dr. Tóth Gyula képviselıt
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Gombás Viktória képviselıt
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

16.) Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Gyula képviselı delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem
szavazat mellett elfogadott.
(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán képviselı delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
(Ferencz Zoltán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 225/2014.(XI.25.) határozata
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
Társulási Tanácsába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás Társulási
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Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására 2014.
november 25. napjától a soron következı önkormányzati
választások eredményének megállapításáig
dr. Tóth Gyula képviselıt
delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
Ferencz Zoltán képviselıt
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
Társulás Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

17.) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna képviselı delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 226/2014.(XI.25.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsába történı delegálásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a SzekszárdSzedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
Társulási
Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására 2014.
november 25. napjától a soron következı önkormányzati
választások eredményének megállapításáig.
Ács Rezsı polgármestert és
Csillagné Szánthó Polixéna képviselıt
delegálja.
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Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

18.) Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történı
delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel dr. Máté István képviselı delegálására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
(dr. Máté István képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 227/2014.(XI.25.) határozata
a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába történı delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába az Önkormányzat képviseletének ellátására 2014.
november 25. napjától a soron következı önkormányzati
választások eredményének megállapításáig
Ács Rezsı polgármestert
személyt delegálja.
2./ A Közgyőlés az 1./ pontban meghatározott személy
akadályoztatása esetére
dr. Máté István képviselıt
hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába képviselje.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

19.) Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanácsba történı delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
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Szavazásra teszi fel dr. Haag Éva alpolgármester delegálására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna képviselı delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 228/2014.(XI.25.) határozata
a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanácsba történı
delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanácsba a munkáltatói oldal részérıl delegált
tagokat 2014. november 25. napi hatállyal visszahívja.
2./ A Közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanácsba a fenntartói oldal részérıl 2014.
november 26. napi hatállyal:
Ács Rezsı polgármestert
dr. Haag Éva alpolgármestert
Csillagné Szánthó Polixéna képviselıt
delegálja.
3./ A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse
elı a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére
vonatkozó megállapodást, és terjessze azt a Közgyőlés elé.
Határidı:

1. és 2. pont tekintetében: 2014. november 25.
3. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Ács Rezsı polgármester,
dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı
aljegyzı

20.) Kórházi Felügyelı Tanácsba történı delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel Kerekes Csaba delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 229/2014.(XI.25.) határozata
a Kórházi Felügyelı Tanácsba történı delegálásról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá a
23/1998. (XII.27.) EüM rendelet felhatalmazása alapján a
Kórházi Felügyelı Tanácsba az Önkormányzat képviseletére
Kerekes Csabát javasolja delegálni.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

21.) Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történı delegálásról
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı polgármester delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
(Ács Rezsı polgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 230/2014.(XI.25.) határozata
a Tolna Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba
történı delegálásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI.
törvény 14/B § (2) bekezdése alapján a Tolna Megyei
Területfejlesztési
Konzultációs
Fórumba
Ács
Rezsı
polgármestert delegálja.
Határidı:
Felelıs:

2014. november 25.
Ács Rezsı polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 30 perckor
berekeszti.
K m f.

Ács Rezsı
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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