Szám: I/F/91-4/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. február 27-én
(csütörtökön) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, Gyurkovics János alpolgármester, Bomba Gábor László, Csillagné
Szánthó Polixéna, Csötönyi László, Faragó Zsolt, Gulyás Róbert, Illés Tamás, Kővári László,
Murvai Árpád, Rácz Zoltán Rókus, Zaják Rita képviselő.
Összesen: 12 fő
Ülés közben érkezett:

Máté Péter,
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
dr. Varga András mb. igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Smolek Erika kodifikátor,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

dr. Németh Csaba, TMBJ Kórház igazgatója,
Botos Ilona, Babits M. Á. Iskola igazgatója,
Szabó Noémi KSC szakmai igazgató,
Kajsza Péter UTDE egyesületi elnök,
Kálóczi Andrea KEF titkár.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy dr. Haag Éva képviselő február 26.
napján a hozzá eljuttatott írásbeli nyilatkozatában lemondott a képviselői tisztségéről.
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Visszatér a napirendi pontokhoz, a 24. sorszám alatt szereplő, 77. számú előterjesztést
előterjesztőként visszavonja. Hallotta, hogy a képviselők hektikusnak tartják az ülés vezetését,
ez abból fakad, hogy a külsős vendégeket érintő napirendi pontokat előre szokták venni, ezt a
szokást továbbra is követni szeretné.
dr. Molnár Kata jegyző: Pótanyagban kiküldtek három előterjesztés-javaslatot, illetve az
ülésen kiosztásra került egy javaslat. Kiküldésre került a Javaslat „A Jégcsarnok építéséhez
kapcsolódó megállapodások jóváhagyására” című, 79. számú előterjesztés, a „Javaslat a KTDINAMIC Nonprofit Kft-vel feladat-ellátási szerződés megkötésére” című 80. számú
előterjesztés, illetve a 81. számú, „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására” című előterjesztés. Az ülésen pedig
kiosztásra került a 82. számú előterjesztés, „Tulajdonosi hozzájárulás megadásával
kapcsolatos állásfoglalásról a Kosárlabda Sport Klub Szekszárd részére” című.
Bomba Gábor László frakcióvezető ügyrendi hozzászólása: Két napirendi pont levételére tesz
javaslatot, az első, 62. számú előterjesztés, címe: „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet
követő három évre várható összegének jóváhagyására”, illetve a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)” szóló, 46. számú
előterjesztés.
Faragó Zsolt képviselő ügyrendi hozzászólása: Kéri a 64. számú, zárt ülés napirendjén
szereplő, „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának
elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételét, mert a Felügyelő Bizottság
nem fogadta el a beszámolót.
Zaják Rita képviselő ügyrendi hozzászólása: Szeretné napirendről levetetni a „Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)” című, 67. számú előterjesztést. Ezen
szeretnének még gondolkodni és visszahozni a márciusi közgyűlésre.
Bomba Gábor László frakcióvezető ügyrendi hozzászólása: Két új napirendi pontra tesz
javaslatot, az egyik a „Koronavírussal kapcsolatos javaslatok” című, a másik egy tájékoztató.
Faragó Zsolt képviselő ügyrendi hozzászólása: A „Koronavírussal kapcsolatos javaslatok”
napirendi ponthoz szeretne javaslatot tenni.
Ács Rezső polgármester: A képviselő ezt a napirendi pont tárgyalásánál megteheti.
Murvai Árpád képviselő ügyrendi hozzászólása: Új napirendi pont felvételére szeretne
javaslatot tenni: „Az új, megépítendő körzeti orvosi rendelő és ügyeleti központ építése
kapcsán keletkezett állampolgári tiltakozás”.
Ács Rezső polgármester: Végig mennek az elhangzott javaslatokon, először Murvai Árpád
képviselő napirendi pont javaslatát teszi fel szavazásra.
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A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Bomba Gábor László frakcióvezetőnek a koronavírussal kapcsolatos
előterjesztés-javaslatát teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel Zaják Rita képviselő javaslatát a 67. számú
előterjesztés napirendről történő levételére.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és levette napirendjéről az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel Bomba Gábor László frakcióvezető, 46. számú
előterjesztés napirendről történő levételére szóló javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és levette napirendjéről az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel Bomba Gábor László frakcióvezető, 62. számú
előterjesztés napirendről történő levételére szóló javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és levette napirendjéről az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony javaslatait teszi fel szavazásra, először a 79. számú
előterjesztés-javaslat felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony javaslatát teszi fel ismét szavazásra, a 80. számú
előterjesztés-javaslat felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
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Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony javaslatát teszi fel ismét szavazásra, a 81. számú
előterjesztés-javaslat felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony javaslatát teszi fel ismét szavazásra, a 82. számú
előterjesztés-javaslat felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette napirendjére az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: A zárt ülés napirendjének 64. számú előterjesztése levételére érkezett
javaslat Faragó Zsolt képviselőtől. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az új SZMSZ szerint két olyan
napirendi pont szerepel a zárt ülésen, aminek zárt ülésen történő tárgyalása név szerinti
szavazást igényel. Ezek az 55. és 63. számú előterjesztések.
Ács Rezső polgármester: Először a 64. számú előterjesztés napirendről történő levételét teszi
fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és levette napirendjéről az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a név szerinti szavazás
technikai bonyolítását.
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az informatikai rendszerben név
szerinti szavazás lesz látható, a jegyzőkönyvben pedig név szerint lesz feltüntetve a voksolás.
Ács Rezső polgármester: Név szerinti szavazásra teszi fel a zárt ülés elrendelését az 55. számú
előterjesztés esetében.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és zárt ülés napirendjére vette az 55. számú előterjesztést.
A szavazás NÉV szerinti eredménye:
Bomba Gábor László
Csillagné Szánthó Polixéna
Csötönyi László
Faragó Zsolt
Gulyás Róbert
Gyurkovics János
Illés Tamás
Kővári László
Murvai Árpád

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Rácz Zoltán Rókus
Zaják Rita
Ács Rezső
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
dr. Haag Éva
Máté Péter

Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol
Távol

Ács Rezső polgármester: Név szerinti szavazásra teszi fel a zárt ülés elrendelését a 63. számú
előterjesztés esetében.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és zárt ülés napirendjére vette a 63. számú előterjesztést.
A szavazás NÉV szerinti eredménye:
Bomba Gábor László
Csillagné Szánthó Polixéna
Csötönyi László
Faragó Zsolt
Gulyás Róbert
Gyurkovics János
Illés Tamás
Kővári László
Murvai Árpád
Rácz Zoltán Rókus
Zaják Rita
Ács Rezső
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
dr. Haag Éva
Máté Péter

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Távol
Távol
Távol

Ács Rezső polgármester: Szóban szeretné tájékoztatni a közgyűlést kitüntetési ügyben zárt
ülés keretein belül.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő
tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és felvette zárt ülés napirendjére a tájékoztatót.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt a zárt ülés napirendjének
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma
12 fő - 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt a nyilvános ülés napirendjének
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma
12 fő - 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott,
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pü. ügyintéző
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató, Tolna Megyei Balassa János Kórház
2. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019. évi tevékenységéről
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Humánszolgáltatási Igazgatóság
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök
3. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájának
tapasztalatairól
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András mb.
igazgatóságvezető
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a Képviselői Alapról (tervezet)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
7. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. számú (sporttelep)
módosításának elfogadása
(61. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
8. Javaslat a polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2020. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági
társaságainak munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek 2020. évi
szabadságolási ütemterve
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
11. Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra
történő átadása
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
13. Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
14. Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati
tulajdonba vételére
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
15. Javaslat 2020. évi közfoglalkoztatási programban való részvételre
(69. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
16. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának (Baranyainé dr. Bóvári Klára)
felmondása, előszerződés megkötése dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
17. Javaslat a 2. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
18. Az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívása
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
19. Javaslat közterület elnevezésére
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
20. Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett
Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének
biztosítására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
21. Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata
(77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Jogi Osztály
22. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
23. Javaslat a jégcsarnok építéséhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
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Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, Herr Teréz főépítész, dr. Bodor
Adrienn osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető
24. Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel feladat-ellátási szerződés megkötésére
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
25. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
26. Tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos állásfoglalásról a Kosárlabda Sport
Club Szekszárd részére
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
27. Koronavírussal kapcsolatos javaslatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor László frakcióvezető
28. Az új, megépítendő körzeti orvosi rendelő és ügyeleti központ építése kapcsán
keletkezett állampolgári tiltakozás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő
zárt ülés
29. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének kinevezése
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívottak: pályázók
30. Ajánlat ingatlan megvételére
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
31. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
9
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32. Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével folyó polgári
peres eljárásokról
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
33. Tájékoztató a Közjóért díjról való lemondásról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
1. Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében
(70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Rikker Anita Márta pü. ügyintéző
Meghívott: dr. Németh Csaba főigazgató, Tolna Megyei Balassa János Kórház
Ács Rezső polgármester: Mivel a szóban forgó ingatlan egy része a kórház tulajdonában van,
megkéri a főigazgatót, fáradjon ki mellé. Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök-helyettes: A 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
67/2020. (II.27.) határozata
az Útkezelési feladatokról szóló megállapodás aláírásáról a
„Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-201700001 azonosítószámú projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
hozzájárul
a
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú, „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázatához
szükséges a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötendő
útkezelési feladatellátásról szóló megállapodás aláírásához.
Határidő:
Felelős:
2.

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:

2020. március 10.
Ács Rezső polgármester

2. Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019. évi tevékenységéről
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Humánszolgáltatási Igazgatóság
Meghívott: Kajsza Péter egyesületi elnök
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy az egyesület képviselői nem kívánják kiegészíteni
az előterjesztést. Kéri a SZEKÖF bizottság véleményének ismertetését.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönik az egyesület munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
68/2020. (II.27.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019. évi működéséről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megkötött együttműködési
megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján az Egyesület 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni
az Egyesület eddig végzett munkáját.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Köszöni az egyesület munkáját.
3. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájának
tapasztalatairól
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár
Kálóczi Andrea KEF titkár: Kiegészítésül elmondja, hogy elkészült a KEF kiadványa, melyet
kiosztottak a képviselőknek. Olvasásra ajánlja és köszöni a testület támogatását.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
69/2020. (II.27.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia 2019. évi teljesítésére vonatkozó
beszámolóját.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagjainak az eddig végzett munkájukért.
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Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elbírálta a
Borvidék Hegyközség támogatási kérelmét, és úgy döntött, hogy a Hegyközség támogatása
helyett a Szekszárd Város Bora elismerő cím odaítéléséről szóló rendelet módosításával magát
a nyertest támogatná egy magasabb összeggel.
Ács Rezső polgármester: A javaslat szerint tehát listaár szerinti áron vásárolna az
önkormányzat.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Csillagné Szánthó Polixéna
képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Illés Tamás bizottsági elnök-helyettes: Kiegészítésül a bizottsági elnök által mondottakhoz
elmondja, hogy egy egyedi értékhatár emelésre tettek javaslatot, maximum 3500 Ft-os
palackáron, mely erős középár, hogy a termelőknek ne keletkezzen veszteségük.
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottsági elnök úr helyesen ismertette a bizottsági javaslatot, a
képviselő úr már egy módosító javaslatot terjesztett elő.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Nem gondolja úgy a bizottsági elnök, hogy a borvidék támogatása
helyett a Szekszárd Város Bora elismerő címet elnyerő borászt támogatni sokkal szűkebb kört
jelent, mint amire eddig nyújtották a támogatást?
Bomba Gábor bizottsági elnök: A bizottság úgy gondolja, hogy a cím nívóját emelik a
támogatással és a hegyközségi borverseny helyett a borászokat támogatnák.
Ács Rezső polgármester: Meglátják a nevezéseknél, hogy jó volt-e ez a gondolkodásmód.
Szeretné jelezni a közgyűlésnek, hogy április elején kerül megrendezésre a Vinagora
nemzetközi borverseny, melyhez kéri majd a testület támogatását, hiszen ez marketing
szempontból jelentős esemény a városnak.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.

13
kgy20200227jkvny

Illés Tamás képviselő: Kicsit belekeveredett a határozati javaslatba, a 2500,-Ft-os korábbi
palackár maximum 3500 Ft-ra emelését javasolja azzal, hogy a borversenyre megadott
listaáron és a Szekszárdi Szüreti Napok keretében kerülne átadásra.
Kővári László képviselő: 2008-ban indították el a Város Bora cím elnyerésének lehetőségét,
mely egyrészt rangot ad a boroknak, másrészt Szekszárd város vendégeinek is ajándékozható
borokról van szó. A borászok bevonásával dolgozták ki a verseny részleteit. A korábbi
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretéből pedig magát a borversenyt támogatták. Ez városi
esemény, ezért nem érti, miért nem kívánják támogatni azt. Anno ötszáz palackban határozták
meg a mennyiséget, amit a városnak a díjat elnyert borász palackban biztosított. Zömmel
bikavért választott a zsűri, néhányszor kékfrankost és egy alkalommal kadarkát a rangos díjra.
Véleménye szerint külön kellene választani a város bora és a borvidéki borverseny
támogatásának kérdését. Nem az volt korábban a cél, hogy a borász milliós nagyságrendű
támogatáshoz jusson, hanem hogy megismerjék a borát ezzel a ranggal. A korábbi Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság kb. hat-hétszáz ezer forintot adott a keretéből, a kóstolásra, tagdíjra és
Szekszárd-Eger bikavér versenyre adtak, mely kérelmek a mostani többség által elutasításra
kerültek. Nagyon csodálkozik rajta, hogy pont a város nem fizeti be a tagdíját a Szekszárdi
Borvidék Nkft. számára. Ő felügyelő bizottsági tag is a Nkft-ben, a borászok választották meg,
nyilván képviseli feléjük az ügyeiket. A borászok például semmit nem tudnak az idei Szüreti
Napok elképzeléseiről.
dr. Molnár Kata jegyző: Apró pontosítást javasol Illés Tamás képviselő módosító javaslatához.
A szövegezést úgy javasolja pontosítani, hogy „palackonként legfeljebb nettó 3500,-Ft-os
áron” szöveg szerepeljen a rendeletben.
Bomba Gábor bizottsági elnök: Véleménye szerint a borok rangját emelik azzal, hogy
magasabb palackáron vásárolják meg a borásztól. A rendelet egyéb részeibe nem nyúltak bele,
tehát marad a korábbi szabályozás. Azok a kérelmek, melyekről Kővári képviselő úr beszélt,
nem kerültek a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé. Ha beérkeznek, természetesen
fognak róla dönteni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először Illés Tamás képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra
azzal a pontosítással, amit jegyző asszony javasolt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítvány elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 8 igen
szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
rendeletet hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS
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BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló
12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, dr. Varga András mb.
igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Szeretné kérni a közgyűléstől, hogy a jelenlegi rendeletben szereplő
három éves moratóriumot a díjazottak tekintetében töröljék el, ebből több feszültség is volt a
városban. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a díjazottak tekintetében
töröljék el a három éves határidőt, illetve a rendeletben a sajtó-média soron két darab
egyebek nevű, kiosztható parkolókártya volt, ezt kérik pontosítani két darab Antritt Rádió
megjelölésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatában van még egy
pont, mely a Toldi utcában övezeti besorolás változást javasol. A lakóknak tényleg nehéz
parkolni a házuk előtt.
dr. Molnár Kata jegyző: Pontosítva a polgármester és a GVB javaslata alapján a Rendelet 16.
§-a veszti hatályát, illetve a kiküldött anyagban a 4. § helyébe a 3. § lép, (1) bekezdése így
szólna: „ Az R. 1. § (1) bekezdése és a 2. § a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Az R. 1.
§ (2) bekezdése 2020. április 1. napján lép hatályba.” A mellékletben pedig kihúzásra kerül,
hogy a kitüntetettek három évig jogosultak a parkolási kedvezményre.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítvány elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 11 igen
szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
7/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…)
önkormányzati rendelete a Képviselői Alapról (tervezet)
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné kiegészíteni az előterjesztést, a polgármesteri hivatal
elkészített egy módosított változatot, melyet végül nem küldtek ki, a további egyeztetési
szükséglet miatt azt javasolja, hogy a közgyűlés első fordulós tárgyalásnak tekintse az
előterjesztést, , tekintettel arra, hogy nagyon sok kérdés merült fel a hivatali előkészítés során,
és a bizottsági üléseken is. Szeretné ezeket a kérdéseket tisztázni, javasolja, hogy a közgyűlés
hozzon arról határozatot, hogy az első fordulóban a rendeletet megtárgyalta és hívja fel a
jegyzőt, hogy az elhangzott javaslatokat építse be.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök-helyettes: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az
előterjesztést.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést és az alábbi javaslatot teszi a Közgyűlésnek: „A Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság a képviselői alapról szóló rendelettervezetet megtárgyalta és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyűlés üléséig terjessze elő újból a rendelettervezetet az
alábbi javaslatokat figyelembe véve:
- a képviselői alapot a Közgyűlés működési, fejlesztési és támogatási célra egyaránt
tegye felhasználhatóvá a képviselő részére;
- a polgármesteri keretre vonatkozó szabályok képezzék a rendelet részét;
- a képviselői alapból felhasznált összegről ne kelljen a bizottságoknak tájékoztatást
nyújtani.”
dr. Molnár Kata jegyző: Kérdezi bizottsági elnök urat, hogy az utolsó határozati javaslat
mondatot hogyan kell érteni, vagy mi a végleges javaslat erre vonatkozóan?
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Végleges álláspontjuk, hogy a képviselői alapból
felhasznált összegről utólag kelljen a bizottságoknak tájékoztatást nyújtani.
dr. Molnár Kata jegyző: A kiküldött rendelettervezet szerint zárszámadás keretében kell
beszámolni a képviselői alap felhasználásáról.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Köszöni
rendelettervezetben foglalt tájékoztatási formát.

a

tájékoztatást,

elfogadják

a

A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Mit ért a bizottsági elnök a beszámolás alatt? A
beszámolás és elszámolás két különböző dolog. Véleménye szerint elszámolni kell a képviselői
kerettel.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Félreértés volt, nem kell benne lennie ilyen javaslatnak
a rendeletben, az elszámolás pedig az eredeti javaslatban is szerepel.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A saját véleményét mondja el, örül az előterjesztésnek. 1994 és 1998
között lett először önkormányzati képviselő, akkor is volt egy hasonló képviselői keret, akkor
többen összefogva a református templom kivilágítását oldották meg. Listáról bejutott
képviselőként gondolkodik azon, hogy a körzetében van olyan városüzemeltetési dolog,
melyről mindig le kellett mondania a prioritások miatt. Az nem világos számára, hogy a keret
több részre felosztható-e és képviselőként tényleg ötmillió forint?
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat tehát arról szólna, hogy a közgyűlés
megtárgyalta és felkéri a hivatalt, hogy az elhangzott javaslatokat a rendelettervezetbe építse
be. Neki is a többségi frakciótól van annyi információja, hogy ötmillió forintos képviselői
alappal számolnak a költségvetésben, de kéri, hogy első körben ezt a javaslatot fogadja el a
közgyűlés. Határidő a soron következő rendes közgyűlés.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
70/2020. (II.27.) határozata
a Képviselői Alapról szóló, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének .../2020. (…) önkormányzati
rendelettervezetének megtárgyalásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megtárgyalta első fordulóban a Képviselői Alapról szóló
…/2020. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet;
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szakbizottságok
javaslatait építse be a rendelet-tervezetbe és második
fordulóban a soron következő rendes közgyűlésen terjessze a
közgyűlés elé.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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7. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. számú (sporttelep)
módosításának elfogadása
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Az előterjesztés a sporttelep zöldfelület beépítési mutatóinak a
módosításáról szól, az állami főépítész záróvéleménye volt szükséges, az államigazgatási
szervek részvételével lezajlott a véleményezés és elfogadásra javasolták a módosítást.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
8/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8. Javaslat a polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2020. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
71/2020. (II.27.) határozata
a polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának,
valamint 2020. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságáról
szóló, 1. melléklet szerinti beszámolót elfogadja;
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2020. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő
gazdasági társaságainak munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek
2020. évi szabadságolási ütemterve
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés kapcsán az SZMSZ-t módosítani kell, nem csak az
ügyvezetők szabadságolásáról van, szó, hanem annak a feladatnak a teljesítéséről, amit a
közgyűlés a jegyzőtől kért, vagyis tegyenek javaslatot az ügyvezetők szabadságolásával
kapcsolatban. Mivel egy korábbi közgyűlésen már egy ügyvezető konkrét szabadságolásával
kapcsolatban döntöttek, akkor javasolták, hogy a közgyűlés hagyja jóvá a konkrét éves
szabadságolási ütemterveket, a napi feladatot pedig a polgármester lássa el. Erre tettek
javaslatot, mely kiküldésre került. Ehhez kapcsolódik a rendeletmódosítás is.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
72/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének 2020. évi
szabadságolási ütemtervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja Bay Attilának, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetőjének a 2020. évi szabadságolási ütemtervét az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Bay Attila ügyvezető
2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott szabadságolási ütemtervtől eltérő szabadság
igénybevétele esetén, arról negyedévenként a Közgyűlésnek
beszámolót küldeni szíveskedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bay Attila ügyvezető
3.
felkéri a polgármestert az ügyvezető szabadságának
szabadságengedély nyomtatványba történő aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
73/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
2020. évi szabadságolási ütemtervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja
Csukle
Tibornak,
a
Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 2020. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal.
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Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Csukle Tibor ügyvezető
2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott szabadságolási ütemtervtől eltérő szabadság
igénybevétele esetén, arról negyedévenként a Közgyűlésnek
beszámolót küldeni szíveskedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csukle Tibor ügyvezető
3.
felkéri a polgármestert az ügyvezető szabadságának
szabadságengedély nyomtatványba történő aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
74/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2020. évi
szabadságolási ütemtervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja
Kerekes
Lászlónak,
a
Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének a 2020. évi szabadságolási
ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Kerekes László ügyvezető
2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott szabadságolási ütemtervtől eltérő szabadság
igénybevétele esetén, arról negyedévenként a Közgyűlésnek
beszámolót küldeni szíveskedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kerekes László ügyvezető
3.
felkéri a polgármestert az ügyvezető szabadságának
szabadságengedély nyomtatványba történő aláírására.
Határidő: folyamatos
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Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
75/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
2020. évi szabadságolási ütemtervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja Zsikó Zoltánnak, a Szekszárdi Közművelődési
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 2020. évi szabadságolási
ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Zsikó Zoltán ügyvezető
2.
felhívja az ügyvezetőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott szabadságolási ütemtervtől eltérő szabadság
igénybevétele esetén, arról negyedévenként a Közgyűlésnek
beszámolót küldeni szíveskedjék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsikó Zoltán ügyvezető
3.
felkéri a polgármestert az ügyvezető szabadságának
szabadságengedély nyomtatványba történő aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel az V. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
76/2020. (II.27.) határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságainak a munkaviszony keretein belül foglalkoztatott
ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló szabályzat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
gazdasági társaságainak a munkaviszony keretein belül
foglalkoztatott ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló
szabályzatot az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2020. március 2.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
felkéri a polgármestert, hogy a szabályzatot az 1.
mellékelt szerint tartalommal írja alá.
Határidő: 2020. február 28.
Felelős. Ács Rezső polgármester
3.
felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaságainak a munkaviszony
keretén belül foglalkoztatott ügyvezetőinek küldje ki, és írasson
alá megismerési nyilatkozatot.
Határidő: 2020. március 2.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
javasolja, hogy az önkormányzat többségi tulajdonában
lévő gazdasági társaságainak a taggyűlése fogadja el a
munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőire
vonatkozóan az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
gazdasági társaságainak a munkaviszony keretein belül
foglalkoztatott ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló
szabályzatot.
Határidő: 2020. március 2.
Felelős: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására (tervezet)
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Formailag ő az előterjesztő, de a többségi frakció készítette elő az
előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
77/2020. (II.27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát. A szabályzat a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
11. Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra
történő átadása
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Vidékfejlesztési Program keretében kapott az önkormányzat egy
támogatási összeget a szüreti napok keretében népszerűsítendő magyar termékekhez, ezért
a támogatást át kell adnia a rendezvényt bonyolító kft-nek. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
78/2020. (II.27.) határozata
a Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló
támogatás egyéb működési célra történő átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
hozzájárul a Vidékfejlesztési Program népszerűsítését
szolgáló támogatásnak a Szekszárdi Közművelődési nKft. részére
egyéb működési célra történő átadásához;
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a támogatás az Önkormányzat
2020. évi Költségvetése II. mellékletének 505-4-2 során (Egyéb
működési célú támogatás államháztartáson kívülre) beépítése
kerüljön.
Határidő:
Felelős:

2020. március 15.
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának
elfogadására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csötönyi László bizottsági elnök: A Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
79/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi
Programjának elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város módosított
Integrált Területi Programját.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az Integrált Területi Program
benyújtására az Irányító Hatóság felé.
Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester

13. Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogatja a
Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrész eladását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
80/2020. (II.27.) határozata
az Alisca Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő
49%-os üzletrészének értékesítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 101/2020.
(II.10.) számú határozatát figyelembe véve támogatja az Alisca
Terra Nkft. szerbiai Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő 49%-os
üzletrészének értékesítését a Bratner otpadna privreda d.o.o.
gazdasági társaság részére az általa ajánlott 113.000 EUR
összegű áron;
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert, hogy az Alisca Terra Nonprofit
Kft. taggyűlésén, az önkormányzat, mint minősített többséget
biztosító befolyással rendelkező tag képviseletében e határozat
1. pontja értelmében döntsön az üzletrész értékesítéséről.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
14. Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati
tulajdonba vételére
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének
ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
81/2020. (II.27.) határozata
a temető feltáró út megvalósításához szükséges ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja a LIDL Magyarország Bt-vel a szekszárdi 0320/163
hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés-tervezetet.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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3.
jóváhagyja, hogy a 13.100.000.- Ft + ÁFA összegű vételár
a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című
támogatási konstrukció keretében rendelkezésre álló
támogatási összeg terhére kifizetésre kerüljön.
Határidő: 2020. április 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a jegyzőt, illetve a polgármestert, hogy a temető
feltárú
út
megvalósításához
szükséges
további
ingatlanok/ingatlanrészek (szekszárdi 0320/24, 0320/80,
0320/137, 0320/139, 0320/152, 0320/153 hrsz.) önkormányzati
tulajdonba vétele érdekében történjenek meg a szükséges
intézkedések (változási vázrajzok elkészítése, ingatlanforgalmi
értékbecslés,
tulajdonosokkal
történő
egyeztetések
lefolytatása).
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
15. Javaslat 2020. évi közfoglalkoztatási programban való részvételre
(69. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Tájékoztatást ad a hétfői bizottsági üléseket követő
fejleményről. A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kaptak tegnap
hivatalos értesítést, mely szerint jelenleg 20 fő segédmunkást tudnak közfoglalkoztatásban
felvenni 2020. március 1-től 2021. február 28-ig. 30 fő segédmunkást pedig 2020. március 12020. november 30-ig, illetve 1 fő munkavezető szakmunkást szintén egy évre. A kiegészített
tájékoztatás szerint nyolcvan százalék helyett csak hetven százalékos támogatást nyújt a
Kormányhivatal a foglalkoztatáshoz. A létszám foglalkoztatása a meghatározott időre tizenkét
millió forint saját erőt igényel. Javasolja a határozati javaslat módosítását az elmondottak
szerint, illetve kiegészítésül a szükséges megemelt összeget biztosítsa az önkormányzat a
2020. évi költségvetésében.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolta azzal, hogy a segédmunkások számának
emelését javasolták, tehát eszerint a Kormányhivatal nyújtotta maximumot használják ki.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
82/2020. (II.27.) határozata
a GINOP 6.1-15-2015-0001 országos programhoz kapcsolódó
hatósági szerződés és közfoglalkoztatási szerződések
megkötésének jóváhagyásáról, továbbá a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatási támogatásra vonatkozó
hatósági szerződés és közfoglalkoztatási szerződések
megkötéséhez való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a GINOP 6.1-15-2015-0001 programhoz kötődő
közfoglalkoztatási támogatási kérelem benyújtását, illetve a
hatósági szerződés és a közfoglalkoztatási szerződések
megkötését jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

2.
felkéri a polgármestert, hogy a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási kérelmet:

20 fő segédmunkás
2020.03.012021.02.28.

30 fő segédmunkás
2020.03.012020.11.30.

1 fő munkavezető/szakmunkás
2020.03.012021.02.28.
tekintetében nyújtsa be;
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

3.
biztosítja – a 30 %-os támogatás mellett- a 2020. évet
terhelő önrészt 12 314,- ezer Ft-ot a 2020. évi költségvetési
rendeletében;
Határidő:

2020. évi költségvetési rendelet elfogadása
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

4. felkéri a polgármestert, hogy a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatási támogatás elnyerése esetén a hatósági
szerződést és a közfoglalkoztatási szerződéseket írja alá.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

16. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának (Baranyainé dr. Bóvári Klára)
felmondása, előszerződés megkötése dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Baranyainé dr. Bóvári Klára háziorvos, dr. Kolcsár Kinga háziorvos
Ács Rezső polgármester: Szeretné a közgyűlés nevében megköszönni doktornő munkáját és
jó pihenést kíván.
Baranyainé dr. Bóvári Klára háziorvos: Fájó szívvel elbúcsúzik a praxisától, családi
körülményeire hivatkozva.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság megköszöni a doktornő
több évtizedes munkáját.
Ács Rezső polgármester: Kéri az új doktornőt, hogy mondjon néhány szót magáról a
közgyűlésnek.
dr. Kolcsár Kinga háziorvos: 2001 óta dolgozik orvosként, altatóorvosként kezdte, majd a
gyerekei születése után háziorvosként dolgozik. Örül, hogy a korábbi doktornő praxisát át
tudja venni.
Ács Rezső polgármester: Köszöni, jó munkát kíván.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté Péter képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
83/2020. (II.27.) határozata
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának felmondásáról,
előszerződés megkötéséről Dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Baranyainé dr. Bóvári Klára (a PATROL-MED Szolgáltató
Kft. képviseletében), a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa
felmondását tudomásul veszi, és megköszöni a doktornő
háziorvosi ellátásban nyújtott több évtizedes munkáját.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
a PATROL-MED Szolgáltató Kft.-vel 2018. június 1-jén
kötött háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződést 2020. július 31. napjával megszünteti.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet praxis jogát
megszerezni kívánó háziorvossal, Dr. Kolcsár Kinga egyéni
vállalkozó háziorvossal előszerződést köt az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.

felhívja a polgármestert az előszerződés aláírására.

Határidő: 2020. március 6.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy – amennyiben Dr.
Kolcsár Kinga háziorvos megkapja a praxisengedélyt – Dr. Kolcsár
Kinga egyéni vállalkozó háziorvossal kötendő feladat-ellátási
szerződést elfogadás céljából terjessze a közgyűlés májusi ülése
elé.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat a 2. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
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(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a SZEKÖF bizottság
véleményének ismertetését.
Zaják Rita bizottsági elnök: A Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
84/2020. (II.27.) határozata
a 2. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási
szerződésének aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Dr. Burány Zsuzsannával (a Dr. Burány
Fogorvosi Kft. képviseletében), a 2. számú felnőtt fogászati
körzet orvosával kötendő fogászati szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti
tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

18. Az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívása
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy jegyző asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést. Kéri az OKSI bizottság véleményének ismertetését.
Murvai Árpád bizottsági elnök: Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
85/2020. (II.27.) határozata
az óvodák 2020/2021. nevelési évi beíratási felhívásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 2020/2021. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
keretszáma: 65 gyermek

felvételi

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde
felvételi keretszáma: 36 gyermek
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 50 gyermek
Összesen

151 gyermek

2.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja és a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20. §-a alapján az óvodai felvétel, beíratás időpontját a
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg;
3.
az óvodák szekszárdi működési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg;
4.
javasolja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 2020/2021. nevelési
évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde szekszárdi feladatellátási helyeinek óvodai felvételi keretszámát a határozat 1.
pontja szerint, az óvodai beíratás időpontját a határozat 1.
számú mellékletében foglaltak szerint, az óvoda szekszárdi
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működési (felvételi) körzetét pedig a határozat 2. számú
mellékletében foglaltak szerint határozza meg;
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2020/2021. nevelési
évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező óvodai
beíratási felhívás, valamint az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján a
határozat 2. számú mellékletét képező óvodai körzetek
közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2020. március 25.
Dr. Molnár Kata jegyző

19. Javaslat közterület elnevezésére
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Az új képviselők talán nem tudják, de nincs Szekszárdon Kékfrankos
utca. Szeretné, ha ezt figyelembe vennék egy nagyobb utca elnevezésénél esetleg.
Ács Rezső polgármester: Egyetértését fejezi ki, tekintettel arra, hogy a vidékre jellemző,
őshonos borfajtáról van szó.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: Egyetért a javaslattal, ő maga fogja javasolni ezt az
elnevezést, ha lesz rá mód.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
86/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárd 6803 hrsz-ú út elnevezéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a Szekszárd 6803 hrsz-ú út nevét az alábbiak szerint
állapítja meg:
„Balparászta utca”
2.)
felhívja a jegyzőt, hogy lássa el a közterületnév
változásával kapcsolatos hatósági és egyéb szervezési
feladatokat.
Határidő:
Az
utcaelnevezéssel
kapcsolatos
hirdetmény
közzététele: 2020. március 31.
Házszámok rendezése: 2020. április 30.
Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
2020. augusztus 31.
Illetékes Okmányiroda, közüzemi szervek értesítése a
változásról: 2020. szeptember 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

20. Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett
Arany János Kollégiumi Programban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének
biztosítására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Ez az önkormányzat és az iskola közötti megállapodás?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem, ez a tankerületi központ és az önkormányzat közötti
megállapodás és röviden arról szól, hogy a tankerületi központ a hátrányos helyzetű szülők
helyett fizeti ki a gyerekek étkezési díjának nyersanyagnormáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
35
kgy20200227jkvny

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
87/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiumában elhelyezett Arany János Kollégiumi
Programban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének
biztosításáról szóló megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
egyetért azzal, hogy a 2020. január 01. és március 31.
közötti időszakban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
biztosítsa a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában
elhelyezett Arany János Kollégiumi Programban résztvevő
tanulók kollégiumi főétkezését;
2.
felkéri a polgármestert a csatolt megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

21. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
88/2020. (II.27.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 241/2019. (XII.4.), 272/2019. (XII.23.),
281/2019. (XII.23.), 1-3/2020. (I. 16.) , 4/2020. (I. 30.), 5/2020.
(I.30.) határozat 3., 5-6. pontjai, 6-9/2020. (I.30.), 11-12/2020.
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(I.30.), 16/2020. (I.30.), 18-19/2020. (I.30.), 21-34/2020. (I.30.),
36-38/2020. (I.30.), 43-44/2020. (I.30.), 46-65/2020. (I.30.)
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót;
2.
meghosszabbítja a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd
támogatási kérelméről” szóló 241/2019. (XII.04.) határozat
végrehajtásának határidejét 2020. március 31. napjáig;
3. meghosszabbítja a „Városi Bölcsőde szünidei zárva tartási
időpontjainak meghatározásáról” szóló, 38/2020. (I.30.) számú
közgyűlési határozat 3. pontjának határidejét 2020. március 31ig.
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
89/2020. (II.27.) határozata
a 311/2019. (XII.23.) határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 311/2019. (XII.23.) határozatát megváltoztatja akként,
hogy a határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.
felhívja
a
polgármesteri
hivatalt,
hogy
a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos elégedettségi felmérést
évente végezze el;”
Határidő:
Felelős:

évente május 31-éig
dr. Molnár Kata jegyző

2.
a 311/2019. (XII.23.) határozatát kiegészíti az alábbi 4.
ponttal:
„4. felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy az évente elvégzett
elégedettségi felmérés eredményéről, az eredmény alapján tett
megállapításokról és ehhez képest a gyermekétkeztetést végző
vállalkozóval szembeni elvárásokról a vállalkozót évente
tájékoztassa.”
Határidő:
Felelős:

évente július 31-éig
dr. Molnár Kata jegyző
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A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
90/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Íjász Szövetség között létrejött együttműködési megállapodás
kapcsolattartó személyének kijelöléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Íjász Szövetség között létrejött együttműködési
megállapodásban az együttműködésre jogosított képviselőnek
az Önkormányzat részéről 2020. február 27. napjával Faragó
Zsolt Oktatás, Sport és ifjúsági bizottsági elnökhelyettest jelöli ki.
A közgyűlés egyúttal kijelöli a helyi íjász szövetségekkel való
kapcsolattartásra Majnay Gábor Humán Osztályvezetőt.
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változásról hivatalosan értesítse a
Magyar Íjász Szövetséget.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
91/2020. (II.27.) határozata
a Kultúra, Civil Szervezetek és Városmarketing Bizottság által
megfogalmazott javaslatról a Városi önkormányzati
jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016.
(VI. 21.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 20/2020. (I.30.) közgyűlési határozattal elfogadott
munkatervét az alábbiak szerint módosítja:
a Városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára április hónap helyett 2020. március 31. napjáig
kerül sor.
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felhívja a jegyzőt, hogy a rendelet felülvizsgálatát a
polgármesteri hivatal útján készítse elő, ennek során a javaslatba
építse be a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
javaslata alapján,
a) az önkormányzati jelképek , valamint a Szekszárd név
használat engedélyezésével, az engedély visszavonásával
kapcsolatos hatáskör módosítására vonatkozó rendelkezéseket,
mely szerint a hatáskör gyakorlója a polgármester helyett a
közgyűlés legyen; ;
b) a rendeletmódosítás térjen ki az önkormányzati jelképek
között a gyakorlatban már alkalmazott szekszárdi logo
használatára is.

2.

Határidő: 2020. márciusi rendes közgyűlés
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
22. Javaslat a jégcsarnok építéséhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyására
(79. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző, Herr Teréz főépítész, dr. Bodor
Adrienn osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a szerződés elkészítésében mindkét fél
részt vett és egy kompromisszumos javaslat született, ezt kéri elfogadni.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter képviselő: Kéri, hogy pár szóban mondják el a napirendi pontot.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A közgyűlés döntött a jégcsarnok megépítéséről,
mellyel kapcsolatban egy szerződés-előkészítés történt. Tisztázták a feltételeket, mely az
önkormányzatnak kedvez, illetve például a terület őrzés-védelmét, a zöldfelület
karbantartását, parkolókat érintően tisztázták a feladatokat. Az állami vagyonkezelő átadta az
önkormányzatnak parkolótervezésre a területét, ezzel párhuzamosan a jégcsarnokhoz is
terveztek parkolókat, ezért megállapodtak abban, hogy közösen fogják megépíteni egy részét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
92/2020. (II.27.) határozata
a Jégcsarnok építéséhez kapcsolódó megállapodások
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-vel, a
ZÖLD Jég Egyesülettel, valamint az ELEKTROLIT Kft-vel kötendő
ingatlanhasználatra és jégcsarnok építésére vonatkozó
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

2.
elfogadja a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-vel
kötendő feladat-ellátási szerződés módosítását az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert az 1. pontba foglalt
megállapodás és a 2. pontban nevesített szerződés aláírására
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
dr. Molnár Kata jegyző

23. Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel feladat-ellátási szerződés megkötésére
(80. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Bomba Gábor László bizottsági elnök: A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
93/2020. (II.27.) határozata
a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel feladat-ellátási szerződés
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a KT-Dinamic Nonprofit Kft-vel kötendő
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester

24. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(81. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A felügyelő bizottság
elnökétől várja a kiegészítést.
Faragó Zsolt felügyelő bizottsági elnök: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
94/2020. (II.27.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága
ügyrendjét jóváhagyja.
Határidő: 2020. február 27.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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25. Tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos állásfoglalásról a Kosárlabda
Sport Club Szekszárd részére
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Meghívott: Szabó Noémi szakmai igazgató
Botos Ilona, a Babits Mihály Általános iskola igazgatója
Ács Rezső polgármester: Röviden ismerteti a napirendi pont lényegét. Kéri, hogy néhány
szóban egészítsék ki a kiosztott előterjesztést.
Szabó Noémi szakmai igazgató: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a klub 2019-2020-as szakmai
programjában már a fejlesztés szerepelt, a Magyar Kosárlabdázó Országos Szövetsége
hiánypótlása visszaküldte számukra a kérelmet, mivel túl egyszerűnek vélte a pálya
minősítését. Akkor egyben adták be a működésükkel a beruházási szándék kérelmet, ezért a
biztonságos működésük miatt elálltak a kérelemtől. Most újra megpróbálják a beruházást,
minden dokumentumot beszereztek, kivéve az önkormányzattól a tulajdonosi hozzájárulást.
Az adótörvények változásával az idei szezontól egy látványcsapatsportnak sem május 30-ig kell
benyújtani a sportágfejlesztési programját, hanem február 17. és február 28. között kell
beadniuk. Nagyon rövid idejük volt, ezért Budapestre mentek a sportág főtitkárához, aki
bíztatta őket az ingatlanfejlesztésre. Ez egy tizennyolc millió forintos beruházás, három mini
streetball pályáról van szó, három mini palánk lenne, csak két méter magas, jó sportolási
lehetőséget biztosít a hat és tíz év közötti gyerekeknek. Ez egy színes beruházás, ami
sportolásra buzdítja a korosztályt.
Botos Ilona iskolaigazgató: Köszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy egy betonnal fedett részről
van szó az iskola udvarában, pontosabban egy szervízút és egy szélesebb járda. Ez a rész
mindenképpen felújításra szorulna, az udvar északi részén található. Ezzel a beruházással két
legyet ütnének egy csapásra, a terület felújításra kerülne, a gyerekek pedig kapnának egy
sportolásra alkalmas részt. Kéri a közgyűlés támogatását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Gondolkoztak-e azon, hogy a pályákat szétszórják több iskolában vagy
annak nincs értelme? Ezek a betonnal borított pályák mindenhol jelen vannak még és balesetveszélyesek.
Szabó Noémi szakmai igazgató: A felfestésből alakulnának ki a pályák, mert ezek nem
szabványméretek. A terv az, hogy a többi iskolában is kialakítsák a pályákat, de az idő rövid, az
nagy pénztömeg lenne, ha egyszerre mindenhol pályáznának. Amíg van társasági adó és
lehetőséget biztosít az MKOESZ, addig haladnának végig az iskolákon. Az ötös iskolában
például rendes méretű pályát valósítanának meg. A Babits Mihály Általános Iskolának a
terveihez kértek legkevesebb hiánypótlást, így ennek látták értelmét az idő rövidségére
tekintettel benyújtani.
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Bomba Gábor László frakcióvezető: A közgyűlés korábban döntött egy kézilabda csarnok
megépítéséről az iskola területén, befolyásolja-e ez a kivitelezést? Az önkormányzatnak kell-e
önerőt biztosítani a beruházáshoz?
Botos Ilona iskolaigazgató: Nem befolyásolja a kettő beruházás egymást. A kézilabdacsarnok
az udvar hátulján, a pincék fölött épül meg, ez pedig az udvar felső részén valósulna meg.
Szabó Noémi szakmai igazgató: A klub vállalja a beruházás önerejét, a pénzügyi terv 70
százalék TAO-forrás és 30 százalék önerőt tesz ki.
Faragó Zsolt képviselő: Az igazgatónő tegnapi napon felhívta őt és tájékoztatta a részletekről,
ezt köszöni. Ha jól értelmezi, akkor a harminc éve fennálló balesetveszélyes betonaljzat
módosulna és a rekortán pályák felfestésével a kosárlabda megszerettetése lenne a cél? Tehát
a gyerekek egy ízületkímélő borításon fognak tudni mozogni?
Szabó Noémi szakmai igazgató: Erről van szó, több, mint kétszázhúsz napközis gyereket érint
a pályahasználat, a talajminőségre nagyon odafigyel az MKOESZ is. Illetve amíg nem épül meg
a kézilabdacsarnok, jó idő esetén ki lehetne vinni a szakköri foglalkozásokat is. Neki az MKOESZ
felé elő kellett adnia, hogy miért jó ez az ötlet. A Babits Mihály Általános Iskolával húsz éves a
kapcsolatuk, több élvonalbeli játékos került ki onnan, ez fontos az MKOESZ-nek is.
Murvai Árpád képviselő: Mindent ért, csak a két méteres palánkot nem.
Szabó Noémi szakmai igazgató: Elsősorban első, második osztályos tanulókra gondoltak, de
kompromisszumképesek.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a szakmai kérdéseket a bizottságok tárgyalják.
Faragó Zsolt képviselő: Terveznek-e bemutató órát vagy autodidakta módon fogják használni
a gyerekek a pályákat? Ő támogatja az alacsonyabb palánkot, legyen a gyerekeknek
sikerélménye.
Szabó Noémi szakmai igazgató: Átadás után rögtön lehet foglalkozásokat tartani, akár
iskolacsalogató program keretében is az elsősöknek. Természetesen terveznek bemutató órát
tartani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A kiosztott előterjesztés határozati javaslatát teszi fel szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
95/2020. (II.27.) határozata
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tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos
állásfoglalásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
javasolja a polgármesternek a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd részére történő, a határozat mellékletét képező
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadását;
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a hasznosítási
megállapodás elkészítésére és hozzájárul annak polgármester
által történő aláírásához.
Határidő:
Felelős:

2020. március 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

26. Koronavírussal kapcsolatos javaslatok
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor László frakcióvezető
Ács Rezső polgármester: Köszöni a kórház főigazgatójának, hogy itt maradt a napirendi pont
tárgyalásánál. Átadja a szót az előterjesztést kérőnek.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Egy tájékoztatókérés mellett határozati javaslatot olvas
fel, melyet javasol elfogadni: Az önkormányzat intézményeiben, a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán, a művelődési házban a rendezvény- és mozitermek közelében, a
sportközpont öltözőinél és bejáratainál kézfertőtlenítő automatákat helyezzen el a
polgármesteri hivatal.
dr. Németh Csaba kórházigazgató: Természetesen tud a koronavírus-helyzetről sok mindent,
de nem csak egy egészségügyi intézmény szerepe meghatározó. Konkrét betegellátási
adatokról nem tud nyilatkozatot tenni. Országos viszonylatban is a Nemzeti Népegészségügyi
Központ az illetékes szerv a kérdésben. A megyei kórház az országos tisztifőorvos által kiadott
módszertani ajánlások alapján végzik a járványügyi felkészülést. Elsősorban anyagrendelés és
munkaerőforrás tekintetében kell előre gondolkodniuk. Járványügyi kérdésekben az országos
tisztifőorvos minden nap sajtótájékoztatót tart, melyen a kormányzat részéről is jelen van
mindig valaki. Egy járvány kezelése és megfékezése nem lokális feladat, hanem országos, és
annál több.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Egy tájékoztató szöveget látott a közösségi oldalon, melyet a
kormányhivatal adott ki és van benne egy rész, hogy igyekezzenek otthon tartózkodni, akik
járvány-sújtotta területről jönnek. Hogy kell ezt értelmezni egy hivatalos közleményben?
Ács Rezső polgármester: Nem kórházigazgató úr fog tudni erre válaszolni.
44
kgy20200227jkvny

Zaják Rita képviselő: Másik kérdése, hogy kihez kell fordulni akár szülőként, oktatási
intézmény vezetőjeként a kérdésekkel?
Ács Rezső polgármester: Mivel a napirendi pontot itt vetették fel, nem tudtak meghívni
kompetens személyeket a témával kapcsolatban. A járvánnyal kapcsolatban az ÁNTSZ az
illetékes.
Bomba Gábor László frakcióvezető: Mi a véleménye dr. Németh Csaba igazgatónak arról, hogy
kézfertőtlenítőket tegyenek ki a közintézményekben?
dr. Németh Csaba kórházigazgató: Helyesnek tartja, ők maguk is helyeznek ki a kórház
területén várótermekben, közösségi területeken.
Ács Rezső polgármester: Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak kell helyt állnia a cégek és
intézmények működtetői helyett. Ha ráadásul az önkormányzatnak kell beszereznie a
fertőtlenítőszereket, az költségvetésileg is nagyon megterhelné az önkormányzatot.
Egyszerűbb lenne felhívni az intézményeket, cégeket erre.
Zaják Rita képviselő: Szeretné kiegészíteni a javaslatot, a szakmai szervezetek vezetőivel
együttműködve az önkormányzat jelentessen meg tájékoztatást, illetve a kézfertőtlenítőket ő
is fontosnak tartja. Akár képes formában például a Tolnai Népújságban, Szekszárdi
Vasárnapban, rádióban, tévében lehet kis tájékoztatókat nyújtani. Például milyen
telefonszámot hívhat fel az, aki járványos helyről érkezett, elvégzik-e az állampolgároknak a
tesztet. Úgy hallotta, hogy nem végzik el.
Ács Rezső polgármester: Az országos közleményekben vannak telefonszámok, ingyenesen
hívható szám is. Nyitottak természetesen. Bomba frakcióvezető úr mondott egy javaslatot,
melyet ő kért módosítani és ehhez jön képviselő asszony javaslata, melyet kér megfogalmazni.
Zaják Rita képviselő: A szükséges tájékoztatást az önkormányzat a helyi médiumokban hozza
nyilvánosságra és erre többször kerüljön sor. Nem tudja most jobban megfogalmazni. Azzal az
ajánlással pedig, hogy „igyekezzen otthonában maradni”, nem tudja értelmezni.
Ács Rezső polgármester: Ez egy felhívás, nem lehet korlátozni senkit a mozgásszabadságában
nyilván. Arra hívja fel a figyelmet a tájékoztatások megosztása kapcsán, ha hirtelen sok helyről
jön információ, lehet, hogy az ellenkező hatást érik el. Cél, hogy a tájékoztatás korrekt legyen,
de ne keltsenek pánikot.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Faragó Zsolt képviselő: Ő azt javasolja, hogy a tisztifőorvos készítsen tájékoztatókat a
szülőknek, pedagógusoknak, időseknek. Az otthon maradást pedig úgy értelmezi, hogy aki
bármilyen tünetet tapasztal magán, otthonról hívja az orvost, ne menjen be sehova, így az
orvos is fel tud készülni az esetleges fertőzés kivédésére.
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Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy álljon fel a városban egy operatív törzs a bizottsági
elnökökkel és a polgármesterrel, közgyűlési felhatalmazással tudnának döntéseket hozni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először az operatív törzs felállítására vonatkozó javaslatot teszi fel
szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A kézfertőtlenítők kihelyezését az önkormányzat intézményeihez
úgy tenné fel szavazásra, ha ez elfogadható, hogy nem az önkormányzat finanszírozza ezt,
hanem az intézmény vagy a cég.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: A polgármesternek az lenne a dolga, hogy a
Belügyminisztériumtól kérje, ehhez szükséges támogatást, illetve azt, hogy hogyan lehet
beszerezni. Nem biztos benne, hogy most bármi beszerezhető lenne az országban. A pontos
tájékoztatás pedig nem a pánikkeltést szolgálja.
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a kézfertőtlenítők kihelyezésére vonatkozó,
elhangzott javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslattal együtt a határozati javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek jelenlévő tagjainak száma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
96/2020. (II.27.) határozata
a koronavírus - fertőzés elleni védekezés önkormányzati
feladatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy dönt, hogy operatív törzset állít fel a polgármester és
a közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek részvételével a
koronavírus fertőzés elleni védekezés önkormányzati
feladatainak összehangolt végrehajtása érdekében;
2.
felhívja az önkormányzati intézményeket és az
önkormányzati gazdasági társaságokat, hogy az általuk felügyelt
épületek közcélra nyitott bejárati részében biztosítsák
kézfertőtlenítő automaták elhelyezését.
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Határidő: 2020.03.05.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
27. Az új, megépítendő körzeti orvosi rendelő és ügyeleti központ építése kapcsán
keletkezett állampolgári tiltakozás
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád képviselő
Murvai Árpád képviselő: A közgyűlésnek címzett lakossági petíciót tart a kezében a Szabó
Dezső utcai rendelő ügyében. Tartalma, hogy az ott lakók megdöbbenve olvasták, hogy a Béri
Balogh Ádám utca és a Szabó Dezső utca kereszteződésénél új orvosi rendelő épület
létesítését tervezi az önkormányzat. Aggódnak, hogy pincerendszer van a terület alatt, mely
nem került feltárásra, illetve azért, hogy a vízelvezető rendszer nem szenved-e kárt. A talaj
lejtős. Az amúgy is túlterhelt parkoló már nem fogja bírni azt a forgalmat véleményük szerint,
mely az épület megépülésével tovább nőne. Nehezményezik a környezettudatosság hiányát
az épület tervezésénél. Az Alkotmány utca és Dobó utca által határolt területet javasolják erre
a célra beépíteni vagy a Béri Balogh Ádám utca keleti részét. Ennek a körzetnek ő a képviselője,
ezért fontos neki az ügy. Javaslata, hogy a közgyűlés kérje fel a főépítészt, hogy a
Tervbizottsággal vizsgálja felül a kérdést és tegyen javaslatokat a közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: A projekt három éve zajlik, több fordulóban találkoztak a lakossággal
is. A munkaterület átadása is megtörtént. Ennek a visszafordítása a projekt pályázati
forrásainak az elveszítésével járna véleménye szerint. 2022-ig el kell számolniuk.
Természetesen új parkolókat kell kialakítani minden új középülethez.
Murvai Árpád képviselő: Nem akar nagyon vitatkozni, de ha egyeztetve volt a környék lakóival
a beruházás, miért született ez a petíció? A Szabó Dezső utca lakói és Béri Balogh utca északi
háztömb lakói írták a petíciót.
Ács Rezső polgármester: Korábban a Béri Balogh utca másik végéről is kaptak egy lakossági
petíciót a parkolókkal kapcsolatban és kiderült, hogy senkinek nincs autója. Nem könnyű
megmondani, hogy kinek van igaza. A körzet képviselőjeként nyilván foglalkozik a dologgal
képviselőtársa. Kíváncsi rá, hogy az ügyeleti központtal mi lehet a gond.
Murvai Árpád képviselő: Az említett, nagyon szükséges orvosi rendelőre az Ybl Miklós
lakótelepen szüksége van, de a parkolók kialakítása ott is gondot fog jelenteni.
Ács Rezső polgármester: Úgy tudja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyal a
parkolóhelyekről a kórházzal. Ez valóban gond a belvárosi részen.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Illés Tamás képviselő: Nehéz a lakosságot akarata ellenére boldoggá tenni - így tudná
összefoglalni mondandóját. Ugyanezt a helyzetet tapasztalta meg a Generációk Parkjával
kapcsolatban az ötös körzetben. Főleg a parkolás problémás, főleg a térben nem szeretnének
változtatásokat. Nem tudja, milyen titkos módon zajlottak le a lakossági tájékoztatások, de
neki úgy tűnik, az értintettek nem tudnak róla, a jövőben más módot kell találni a
kommunikációra. Ugyanilyen gond van az ügyeleti központtal. A Barátság utca és Alisca utca
közössége elég jelentős számban elutasítja a Generációk Parkját.
Ács Rezső polgármester: A Barátság utcában ő is ott volt a Generációk Parkját érintő lakossági
fórumon, ahol sok lakó még választott is a játékok közül. Ez a park hosszú egyeztetések után
arra a helyre lett tervezve, ha átcsoportosítást végeznek, helyszínt váltanak, a projektet bukja
a város.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Máté Péter képviselő: A Barátság utcában tartott fórumon ő is ott volt, sokan voltak, négyenöten ellenezték, hatvanan-hetvenen támogatták. Végig sétálta velük a környéket, fakivágás,
ároktisztítás, gallyazás, repedt járda volt, kb. öt százalék ellenezte a projektet. Ha a
helyszínekkel probléma van, a tízes választókerületben nagyon sok helyszín van, ahova
lehetne bármit építeni, javasolja, hogy vigyék oda ezeket a projekteket.
Zaják Rita képviselő: Mehetnének az első választókerületben is, például lehetne helyszín a
Pollack pálya is, a rendelő nehezebb téma a körzet miatt. Kéri, hogy nézzék meg a projekteket
több szempontból úgy, hogy ne csússzanak ki az időből. A Barátság és Alisca utcában a parkolás
katasztrofális. A mostani terv szerint lesz olyan lakás, aminek az ablaka a rendelő falára fog
nézni. Elveszik a zöld területeket is. Javasolja, hogy gondolkodjanak a helyszínen.
Ács Rezső polgármester: A többség szavazata kell bármilyen változtatáshoz, ennek a
felelősségét fel kell vállalni. Azt minősíteni nem kell, hogy zajlottak a lakossági fórumok,
Berlinger Attilánál vannak a nyilvánosságra vonatkozó dokumentációk.
Faragó Zsolt képviselő: Kíváncsi rá, hány embert volt ott a Barátság utcai lakossági fórumon,
a helyszínt ki találta ki oda? Mintha cipőkanállal lenne befeszegetve oda az épület terve. A
parkolás nagy gond lesz és kapott olyan jelzést is, hogy a lakosoknak jó a zöld park, ami ott
van. Nem kell mindenáron elbukni a projektet, de ugyanígy nem kellene odaerőltetni egy
épületet. Nem hiszi, hogy az emberek felmennek a gyerekeikkel játszani a hegyre, neki is lenne
más alternatívája.
Ács Rezső polgármester: A döntést meg kell hozni.
Máté Péter képviselő: Zaják képviselő asszony említette az előtt a körzeteket. Tisztában
vannak-e a képviselők azzal, hol a Völgy utca? A Szőlőhegyen van, a Mikes utca az orvosi
körzete, oda nyugodtan tehetnének egy rendelőt tehát.
Kővári László képviselő: Azért szól a témához, mert ő volt a körzet képviselője. Három
alkalommal hirdették meg a fórumot, sokan jöttek-mentek körülöttük, meg sem álltak. Mindig
lehet arra hivatkozni, hogy nem tudtak róla. Az Alisca utca nyugati oldalán lehetne sok
48
kgy20200227jkvny

parkolóhelyet kialakítani. Azokba a kérdésekbe már nem szabadna belenyúlni, melyekben
megalapozott döntést hoztak. Nincs olyan, hogy a lakosok száz százaléka támogat valamit.
Ha megkérdezik a lakosságot, akkor tízen azt mondják, hogy igen, tízen meg azt, hogy nem.
Az orvosi rendelőnél is nemhogy örülnének annak, hogy lesz rendelőjük.
Csötönyi László képviselő: Személyes érintettség miatt is furcsa olyan szavakat hallani a
képviselő társa szájából, hogy mondvacsinált dolog, hogy nem tudtak a lakosok valamiről. Az
előző ciklus elején hasonló dolog történt a Wosinsky Mór Óvoda bővítése kapcsán. Egy szép
napon elkerítettek egy komplett játszóteret anélkül, hogy az ott lakó családokat bármiről
tájékoztatták volna. Akkor nem volt egyáltalán egyeztetési lehetőség. A jövőt tekintve
javasolja, hogy minden esetben legyen konzultáció.
Ács Rezső polgármester: Akkor képviselő úr magának javasolja ezt, mert náluk van a többség.
Gulyás Róbert képviselő: Van-e fogalmuk arról, hogy egy generációk parkját hányan fogják
látogatni? Ő látott ilyet más városban, több száz ember fog odamenni. Azért lenne jó egy olyan
helyen, ahol van rá tér.
Faragó Zsolt képviselő: Máté Péter által elmondottakhoz fűzné hozzá, hogy valóban nem
logikus dolog négy kilométert gyalogolni a betegnek. Kővári úrnak mondaná, hogy nagyon
megütötte a fülét az a mondat, hogy óvakodjanak a lakosság megkérdezésétől. A tízes
körzetnek elég sok problémája van, ha kellő körültekintéssel lett volna a projekt megtervezve,
akkor most nem kellene ennyit beszélni róla. Nem az ő döntésük volt egyik hely sem, ezért
szeretnék még időben orvosolni, hogy jó helyre kerüljön a projekt, ne pangjon feleslegesen,
mint például a cross-fit parkok. Az érintett lakosság például a Barátság, Alisca utca körzetben
elég nagy érintettségű, érdemes ezt is figyelembe venni a lakosok megkérdezésénél. Az orvosi
rendelővel kapcsolatban Máté képviselő úr javaslatát jónak tartja, lehet, hogy ott hasznosabb
lenne egy rendelő.
Ács Rezső polgármester: Kővári képviselő úr arra gondolt, hogy fel kell vállalni a döntést, amit
a különböző érdekcsoportok másként látnak. A helyszínkiválasztást illetően vannak
nézetkülönbségek a két frakció között, fognak találkozni azzal a jelenséggel, hogy az idősebb
korosztály nyugalmat, a fiatalabb pedig pezsgést szeretne. A régi uszoda újranyitásával rögtön
ezzel fognak szembesülni.
Murvai Árpád képviselő: Aki szelet vet, vihart arat. Javaslatát elmondta korábban, szeretné
kérni, hogy ha főépítész asszony a tervtanáccsal jutott valamire a körüljárásban, arról
számoljon be a közgyűlésnek. Szerinte ez tíz nap alatt elvégezhető.
Ács Rezső polgármester: Nehéz ezt kezelni, mit járjon körül a főépítész?
Herr Teréz főépítész: A helykiválasztás előnyeit és hátrányait szembe tudja állítani, döntést
nem tudja, hogy lehet-e még hozni. Illetve a lakosság tájékoztatását tudja vállalni.
Kővári László képviselő: Visszacsatolásként mondja, hogy nem lehet egy várost úgy irányítani,
hogy mindig közvéleménykutatást végeznek, olyanok ugyanis lesznek, akiknek nem tetszik
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valami. Sokfelé jár és sokan mondták már neki, hogy miért adnak a KSC-nek olyan sok
támogatást, van másik sportág is, azoknak miért nem annyit. Sajnos ez nem így működik.
Rácz Zoltán Rókus képviselő: Hallottak-e a képviselők az okos városról, ahol a képviseleti
demokráciát a legszélesebb körben be lehet vezetni és ez a legjobb megoldás arra, amit
mondanak. A lehető legoptimálisabb döntéseket így lehet meghozni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a Murvai Árpád képviselő által tett határozati
javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
jelenlévő tagjainak száma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
97/2020. (II.27.) határozata
a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő létesítése ügyében
benyújtott petíció ügyében kért tájékoztatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri a főépítészt, hogy a Tervbizottság segítségével
vizsgálja meg a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő épületének
kialakítása ügyében, hogy a beruházással érintett terület a
legalkalmasabb-e a rendelő kialakítására, illetve milyen
alternatívák jöhetnek szóba a kialakítás helyszínét illetően;
2.
felkéri a főépítészt, hogy nyújtson tájékoztatást a
közgyűlésnek az 1. pontban meghatározott vizsgálat
eredményéről.
Határidő: 2020. március 10.
Felelős: Herr Teréz főépítész

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18 óra 45 perckor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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