Szám: IV/B/113-1/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. február 22-én
(csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Kővári
László, Pap Máté, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, dr. Mezei
László, Gombás Viktória, Zaják Rita, dr. Máté István képviselő.
Összesen: 13 fő
Távolmaradt:

Kerekes László,
Szabó Balázs képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Kajsza Béla egyesületi elnök,
Dr. Póla Zoltán OEVB tag,
Dr. Fekete Tamás OEVB tag,
Dr. Blaskovich Marietta OEVB tag,
Dr. Pesthy Endre OEVB tag,
Dr. Kósa Magdolna OEVB tag.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Ács Rezső polgármester: Kerekes László és Szabó Balázs képviselők jelezték, hogy nem tudnak
részt venni a mai ülésen.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a közgyűlés egyperces néma felállással
emlékezik.
Ács Rezső polgármester: Három napirendi pont felvételére tesz javaslatot, a 68. számú, a
„Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása” című előterjesztés, a 69.
számú, „Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására” című és a
70. számú, „Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázat benyújtására” című
közgyűlési előterjesztésekre a nyilvános ülés részeként. Megkérdezi, hogy a képviselőknek
van-e a nyilvános ülés napirendi pontjaihoz javaslata?
Rácz Zoltán képviselő: Két kérdést szeretne a polgármesternek feltenni. Az első kérdése a
„Távoltartás” című. A második kérdésének címe: Kalandpark helyett településrehabilitáció.
dr. Mezei László képviselő: Az OLAF-jelentéssel kapcsolatban szeretne kérdéseket feltenni. A
kutyamenhellyel kapcsolatban is konkrét javaslatot vár a polgármester januári bejelentése
kapcsán. A szekszárdi hóeltakarítással kapcsolatban szeretne feltenni a polgármesternek
kérdést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 68. számú, „Településrendezési eszközök 2018/3.
részleges módosítása” című előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő felvételét,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 69. számú, „Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
alapító okiratának módosítására” című előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő
felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 70. számú, „Javaslat a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez pályázat benyújtására ” című előterjesztés nyilvános ülés napirendjére történő
felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat
és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
nyilvános ülés:
1. Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Parrag Ferenc Béláné osztályvezető
Meghívottak: Dr. Póla Zoltán, Dr. Fekete Tamás, Dr. Pesthy Endre, Dr. Blaskovich
Marietta, Dr. Kósa Magdolna, dr. Vass Gábor
2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről (tervezet)
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6. függelék jóváhagyására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Märcz László
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
zárt ülés:
8. Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő
betöltésére
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
9. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
nyilvános ülés:
10. Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
11. Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
12. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző
13. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(46. sz. előterjesztés)

költségeinek
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
14. Javaslat a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2018. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
15. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
17. Háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
18. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
20. Javaslat közterület elnevezésére
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
21. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés
folytatására
(59. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
22. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei
Balassa János Kórház támogatására
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
23. Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
24. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
25. Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
26. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
27. Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
28. Beszámoló az Újra dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kajsza Péter elnök
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29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(66. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
önálló képviselői előterjesztés:
30. A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
31. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, dr Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
32. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázat benyújtására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
33. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Távoltartás”
címmel;
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kalandpark helyett
településrehabilitáció” címmel;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez OLAF-témában;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely
ügyében;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez hóeltakarítás
témában.

1. Javaslat országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Parrag Ferenc Béláné osztályvezető
Meghívottak: Dr. Póla Zoltán, Dr. Fekete Tamás, Dr. Pesthy Endre, Dr. Blaskovich
Marietta, Dr. Kósa Magdolna, dr. Vass Gábor
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
46/2018. (II.22.) határozata
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
tagjainak
megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22.
§-a alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási
bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:
Dr. Póla Zoltán - tag
Dr. Fekete Tamás - tag
Dr. Pesthy Endre - tag
Dr. Blaskovich Marietta póttag
Dr. Kósa Magdolna – póttag
2.
köszönetet mond az előző országgyűlési képviselők
általános választására létrehozott országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság tagjának, Dr. Vass Gábornak
a lelkiismeretesen végzett munkájáért.
Határidő:
Felelős:

2018. február 27. (az eskü kivételére)
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző, OEVI vezető

A polgármester szünetet rendelt el. A szünetben az országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság megjelent tagjai és póttagjai a polgármester előtt letették az esküt.

2. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható
összegének jóváhagyására
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A kettőszázmillió forint nem hiányzik-e a város költségvetésében, amit
az előző polgármester nagyvonalúan odaadott a Süveges-féle cégnek? El kellene adni a pécsi
ingatlant és a város javára fordítani a befolyó összeget.
Ács Rezső polgármester: A pécsi terület a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonában áll,
nincs köze a város költségvetéséhez. Egyébként egy komoly sportfejlesztést terveznek a
terület bevonásával, ezért tárgyalásokat folytatnak a terület értékesítéséről, de ez a gazdasági
társaság ügylete.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
47/2018. (II.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az
államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt
kötelezettségének eleget téve - a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek 2018. költségvetési évet követő három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2018. év, folyamatos
Ács Rezső polgármester

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről (tervezet)
(55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
9
kgy20180222jkv

Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés szöveges részében kifejtették, hogy melyek a
költségvetési prioritások. A város csatlakozik a családok éve programhoz, mely már 20162017-ben is jellemezte a város beruházásait. A kisgyermekes családokat szeretnék segíteni. A
költségvetés több mint negyven százaléka fejlesztésre fordítódik, a teljes, 12,6 milliárd forintos
költségvetési főösszegen belül. Ezek a beruházások a következő generációk mindennapjait
fogják jobbá tenni. Kettő iskolának az energetikai korszerűsítése, valamint a Szekszárdi
Tankerülettel közösen másik két iskolának a felújítása történik meg. Ezen kívül bölcsődei
férőhelyeket létesítenek, óvodai fejlesztéseket valósítanak meg. Fontosnak tartja, hogy a
megvalósuló beruházások hosszú távon fenntarthatóak legyenek. A felszabaduló forrásokat a
közérzetjavító beruházásokra és városüzemeltetésre szeretnék fordítani. Kiemeli továbbá,
hogy az ultrahangos vizsgálatot a város már két éve finanszírozza a kisgyermekes szülőknek.
Úgy gondolja, hogy nem lehet pénz kérdése az, hogy a szülők nyugodtak lehessenek abban,
hogy egészséges a gyermekük. Nem szeretne végigmenni a TOP és a Modern Városok Program
fejlesztésein, hiszen részletesen leírták, hol tartanak a beruházások. A stabilitás a 2018-as
költségvetésben is folytatódni fog. Kiemeli az uszodaprojektet, amivel kapcsolatban lezárult a
közbeszerzési eljárás, a szerződéskötési moratórium lezárultát követően reméli, hogy le tudják
tenni az uszoda alapkövét. Aki a költségvetést támogatja, az megszavazza például az új uszoda
beruházás megvalósulását is. Szeretné tovább folytatni a rendezvények színvonalas
megszervezését is. Például a Háry János Mesefesztivált és a többi rendezvényt. Az
egészségügyi ellátások fejlesztése is kiemelten fontos feladat, új ügyeleti központot alakítanak
ki a Ybl utcában, valamint megújulnak az orvosi rendelők. Azt gondolja, hogy egészséges a
működés és fejlesztés aránya Szekszárd város költségvetésében. Az elmúlt években jelentős
mértékben tudták a városüzemeltetésre fordítható költségeket növelni, de azt tudják, hogy
soha nem elég. A sikeres pályázatokkal tudnak jóval magasabb összeget a fejlesztésekre
fordítani. Fontos fejezete lesz az évnek a Zöld Város program megvalósítása. Reméli, hogy a
program elnyeri a szekszárdiak többségének elismerését. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2018.
évi költségvetést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretne pontosítani a mellékelt 15. táblában, mely a létszámokat
taglalja. Helytelenül, január 8-i dátummal szerepel az öt fős karbantartói létszám bővítés, mely
március 1-től kerül csak sorra. A Humánszolgáltató Központ létszáma pedig 55 fő helyett 53
fő, mely szeptember 1-jétől négy fővel emelkedik.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr azt állította a Paks-Szekszárd távhővezetékkel
kapcsolatban, hogy Finnországban is van ilyen, később ezt meg is erősítette a közérdekű
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adatigényléssel kapcsolatos levelében. Korábban megkérték a finn nagykövetséget, nézzenek
utána, hol valósult meg negyven, sőt nyolcvan kilométeres hőtávvezeték. Felolvassa a
levelüket, melyben leírták, hogy a Finn Nagykövetség nem szakértő a távhővezeték témában,
ezért kapcsolatba léptek egy finn szakértővel, aki szerint Finnországban nincs harmincnegyven kilométeres egybefüggő hőtávvezeték, sőt egész Európában nincsen. Szívesen ad
bővebb tájékoztatást emailben, el fogja küldeni jegyző asszonynak a levelet. Polgármester úr
nem érzi, hogy a traffikmutyi, a közvilágításmutyi, a polgármesteri hivatal energetikai
beruházásának mutyija után ez már tényleg sok? Tízezer millió forintot elszórni a vakvilágba
bűncselekmény.
Ács Rezső polgármester: A költségvetésben szerepel a távhővezeték, ezt a csontot már
százszor lerágták. A közgyűlés már döntött a Modern Városok Programról, a beruházás pontos
összegét akkor tudják pontosan meghatározni, ha a kiviteli tervek pontosak lesznek. A
fejlesztéseknél a hosszú fenntarthatóságra odafigyelnek. Jól tervezhető energiaforrásra van
szükség, melyhez a Szekszárdra érkező melegvíz jó hátteret biztosít. A távhővezeték
megépülése sok család rezsiköltségét fogja csökkenteni. Az energiahordozók alakulásának árát
senki nem tudja megjósolni. Biztos benne, hogy egy hosszú távú szerződés megkötésével jól
tervezhető lesz az ár. A költségvetés tárgyalásánál nem szeretné, ha politikai megszólalásokat
engedne meg magának polgármester úr.
Rácz Zoltán képviselő: Tudják-e, hogy negyven millió forintért egy kiváló minőségű családi
házat tudnak építeni? Ha az Autóklubtól elkezdenének családi házakat építeni, egészen a
Csatári elágazóig érne a sor. Azt gondolják, hogy megtérül valaha ez a beruházás?
Ács Rezső polgármester: Kihez intézte a kérdését?
Rácz Zoltán képviselő: A polgármesterhez.
Ács Rezső polgármester: Igen, megtérülő beruházás lesz.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Pap Máté képviselő: A költségvetés elfogadása nem csak egy pénzügyi tervezést jelent,
hanem azt is mutatja, hogy a városvezetés milyen politikai értékeket tart fontosnak, milyen
fejlődési pályát szeretne a közösségnek kijelölni. Ma Magyarországon kétfajta politikai víziót
lát, az egyik a Soros alapítványokon keresztül támogatja és finanszírozza a bevándorlást és az
a célja, hogy adjuk fel a kultúránkat, a nyelvünket, a vallásunkat. A másik vízió pedig az, amely
kimondja, hogy Magyarországon demográfiai probléma van, melyet a Kormány úgy szeretne
megoldani, hogy minden lépésével a magyar családokat támogassa. A Kormány bevezette a
családi adókedvezményt, az első házasoknak a lakáshoz jutását támogatja, támogatja a fiatal
anyákat a munkaerőpiacon és az oktatásban is. Új óvodai és bölcsődei férőhelyeket biztosít.
Fontosnak tartja, hogy a szekszárdi önkormányzat is mindent megtesz annak érdekében, hogy
a lehetőségeihez mérten támogassa a családokat.
Kővári László képviselő: Szeretné jelezni, hogy Máté István, Ács Rezső képviselőtársa és
jómaga is meghazudtolva érzi magát, mert a saját fülükkel hallották Tornioban, hogy milyen
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hosszúságú távhővezeték működik azon az északi köves területen. Az igazság érdekében
mondta ezt el.
Zaják Rita képviselő: A szekszárdi családok támogatására szeretné felkérni a képviselőket. A
felhalmozási célú céltartalékon van százegy millió forint, melyre vonatkozóan módosító
javaslata, hogy a mosdófelújítási harminc millió forintos kiadási összeghez a közgyűlés
szavazzon meg harminc millió forintot átcsoportosítva az összeget, ezzel megkímélnék az
iskolákat, nem kellene azt a hat-nyolc millió forintot előteremteniük saját költségvetésükből.
Javasolja továbbá, hogy a Garay János Általános Iskolába járó gyerekek családjainak
érdekében kb. egymillió forintot különítsenek el, az ősszel átadott műfüves pálya
balesetveszélyes betonszélének rendbetételére. Ugyanúgy a felhalmozási célú céltartalékot
jelöli meg forrásnak.
dr. Mezei László képviselő: A költségvetést egy könyvelő és egy könyvvizsgáló tanulmányozta,
akik úgy látják, hogy rendkívül szoros, a fenntartási része sérülékeny. Készpénz átutalási
kötelezettségeket is aláírtak, nem kevés összegről. Az országos fejlesztési elképzelésekkel
lehet hogy azonosul, de nem veszi figyelembe, hogy 2018-at írnak. A Modern Városok Program
harmincnégy milliárdos fejlesztéséből még nem valósult meg semmi. Kósa miniszter úr
bevallotta, hogy hét százalék valósult meg tavaly a fejlesztésekből. Úgy gondolja, hogy 2018.
év nem a fejlesztések éve lesz. Egy felelős vezető a fenntartással foglalkozik. A polgármester
előadja ugyanazokat a politikai paneleket, amire ők nem kíváncsiak. A fejlesztéseknek
köszönhetően nem jönnek létre munkahelyek, fedezetet termelő vállalkozások sem, ez
veszélyes, nem tudják támogatni.
Zaják Rita képviselő: Szeretné kérni, hogy szavazzanak a módosító indítványáról.
Rácz Zoltán képviselő: Egyetért a családok támogatásával. Az a probléma, hogy nem az az
eredménye, amit elvárnak tőle. Ha arra gondol, hogy minden ötödik gyermek külföldön
születik, akkor nem biztos, hogy olyan jó a családtámogatási rendszer. Tudomása szerint nem
volt szocialista politikus, akit Soros György támogatott volna, csak a FIDESZ soraiból találhatók
ilyen politikusok. Az, hogy Soros- víziónak tüntessék fel az elképzeléseiket, nem felel meg a
valóságnak.
Ács Rezső polgármester: Higgadtságot kér a képviselőktől, a szelence nem Pap Máté
képviselőnél nyílt ki, hanem Rácz képviselő úr elrejtett egy-két fenyegető mondatot a
hozzászólásaiban. Ő nem szokott politikai kliséket használni, a képviselő urak szoktak központi
irományokat felolvasni. Hogy a költségvetés miért nem szolgálja a város érdekeit, nem sikerült
kitalálnia. Nem tudja, hogy mennyire vannak tisztában a munkaerőpiaci helyzettel, mert ő
nemrég végigjárt körülbelül negyven szekszárdi vállalkozást a szakképzés miatt, a városnak az
is a feladata, hogy közép-hosszú távon biztosítsa a munkaerő-ellátottságot. Nyilván ez nem
kifejezetten városi feladat, de a családok, a munkaerő-megtartás, a gazdaság miatt fontos.
Öregedő szakember-ellátottság mellett munkaerőhiány van, ha most nem lépnek, öt éven
belül óriási gondok fognak felmerülni. A Modern Városok Program keretén belül a Mérey
Mihály Infrastruktúra Fejlesztési Programja 2017-ben lezárult. Három milliárd forint értékben
tudtak útfejlesztéseket megvalósítani. Tizenkét kilométeres betonvápás vízelvezetőt, a Bor
utcát, a Parászta patak medrét, a Csengey Dénes, a Bartina utcát felújították. Zaják Rita
képviselő módosító indítványával kapcsolatban kiderült, ki van a szülői kezdeményezés
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mögött, ami elindult a városban, és aki eddig nem vállalta a nyilvánosságot. Egy nagyszerű
szülői kezdeményezés hatására a város és a tankerületi központ közösen részt vesznek abban,
függetlenül attól, hogy az iskolaépületeket többszáz millió forintos forrásból fel fogják újítani,
ha a szülők kérik és részt tudnak venni ezekben a munkákban, teljesen egyenrangú félként
próbálta mindenki előrevinni az ügyeket, melyből aztán lett ez a kreált ügy. Sok szülőnek
rosszul esett, hogy a szülői kezdeményezésből ez lett.
Zaják Rita képviselő: Álljon meg a menet. Egy SZMK ülésen vett részt, melyen elhangzott, hogy
a Garay János Általános Iskolában nyolcmillió forintot kell összegyűjteni mindenféle
adományozásból. Az öccse két éve kezdeményezte a Baka István Általános Iskolában a
mosdófelújítást. Ő is többször jelezte a Garay János Általános Iskolában, hogy szennyvízszag
van. Az SZMK ülés másnapján felhívta a Garay iskola igazgatónője, hogy ő szólt-e a Magyar
Nemzet újságnak, amit ő kikér magának, több száz szülő vett rész az üléseken. Nem biztos,
hogy a szülőknek kell a wc-felújításokra gyűjteni.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy Mezei László képviselő úr egy perc időtartamba sűrítse
bele a mondanivalóját.
dr. Mezei László képviselő: Többször említette a polgármester, hogy nem érti, amit mond,
nagyon szívesen elmondja újra. Igényelte a polgármester, hogy legyen véleményük a
költségvetésről. Ők leültek könyvelővel és átnézték, erre jött a polgármester azzal, hogy ő
felolvassa a hozzászólásait. Ebben a teremben még nem olvasott fel semmilyen központi
szöveget. Elmondja még egyszer szívesen, miért nem elfogadható a költségvetés.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Először Zaják Rita képviselő módosító javaslatát teszi fel szavazásra.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a költségvetési tartalékok azt biztosítják elsősorban, hogy a
pályázati forrásokat ki tudják egészíteni adott esetben. Képviselő asszony azt javasolta, hogy
ebből a tartalékból vegyenek el és abból történjen az iskolai vizesblokkok felújítása.
A polgármester szavazásra teszi fel Zaják Rita képviselő módosító indítványát, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 3 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6. függelék jóváhagyására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Märcz László
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Pap Máté képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés pontosítását javasolja. Az Ügyrend és munkarend
állománytáblában a Gazdasági Igazgatóság részét képező Pénzügyi Osztályánál a létszám
helyesen 23 fő, a Számviteli Osztály esetében 11 fő pontosan. A Gazdasági Igazgatóság
létszáma marad az 1 fő igazgatóságvezetővel 35 fő.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Mezei László és Zaják Rita képviselők elhagyják az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
48/2018. (II.22.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet 6-7. függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.

jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
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27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 6. függelékét képező Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata alaptevékenységének a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti
meghatározás módosítását az előterjesztésben foglaltak szerinti
tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2018. március 1.
Dr. Molnár Kata jegyző

2.
jóváhagyja az SZMSZ 7. függelékét képező Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítását
az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: A szociális ellátások jogosultsági feltételeinél a jövedelemhatárok
felülvizsgálata vált szükségessé, az eddig ellátásban részesülők kiesése miatt. Az idei
költségvetésben egyébként szinte ugyanaz az összeg lesz erre a célra fordítva. A települési
lakhatási támogatás havi összegét javasolja háromezer forintról ötezer forintra emelni. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Pap Máté visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Elterjedt Szekszárdon sajnos, hogy a zöld közterületeken megállnak
autóval. Ezt sokan jelezték is a hivatal felé. Ennek szeretnének gátat szabni, kéri a közgyűlés
támogatását. A Zöld Város program kiteljesedésekor a problémáknak elejét veszik
parkolóhelyek kialakításával. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Molnár Kata jegyző: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén tett kiegészítése kapcsán
szeretné az előterjesztést módosítani. Az OTÉK szerinti közpark kifejezést szeretné a
közhasználatú zöldterület helyett használni. Aki az OTÉK szerinti közparkban közlekedik,
parkol, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottsági ülésen nagyon alaposan kitárgyalták a témát, mert
az utóbbi években komolyan mutatkozik a parkolóhelyek hiánya, a megnövekedett
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autóállomány miatt. A következő években is nagy hangsúlyt fektetnek a parkolóhelyek
bővítésére, melynek folyamatát már megkezdték az Arany János utcában.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel jegyző asszony módosító javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Molnár Kata jegyző: A 6. és a 10. számú tételt javasolja kivenni a közbeszerzési tervből.
Mindkettő a Kadarka utcai mini bölcsődével kapcsolatos, tekintettel arra, hogy társulási
fenntartásban van és a társulási közbeszerzési tervben kell feltüntetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel jegyző asszony módosítási javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás
nélkül elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
49/2018. (II.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
Közbeszerzési Tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre
vonatkozó – a határozat melléklete szerinti – Közbeszerzési
Tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Dr. Molnár Kata jegyző

dr. Tóth Gyula képviselő ügyrendi hozzászólása: Kéri, hogy a zárt ülés két napirendi pontját
vegye előre a közgyűlés, tekintettel a meghívott doktornő elfoglaltságára.
Ács Rezső polgármester: Természetesen megoldható, felfüggeszti a nyilvános ülés
napirendjének tárgyalását és kéri a zárt ülés feltételeinek megteremtését.
A közgyűlés 15.05 perctől zárt ülés keretében folytatja munkáját, melynek során az 5052/2018. (II.22.) számú közgyűlési határozatokat hozta. A nyilvános ülés 15 óra 12 perckor
folytatódik, jelen van 12 fő képviselő.
10. Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
53/2018. (II.22.) határozata
településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.)
a településrendezési terv 2018/2. számú részleges
módosításának programját megtárgyalta, és - a biológiai
aktivitásérték biztosítása mellett - a szekszárdi 3304. hrsz-ú
ingatlanon tervezett út törlése, ezzel együtt a terület
lakóterületbe (Lke-1.5 övezetbe) történő átsorolása érdekében a
településrendezési eszközök módosítását határozza el;
2.)

felhívja a főépítészt, hogy a módosítás iránt intézkedjék.

Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

11. Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
54/2018. (II.22.) határozata
településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.)
a településrendezési terv 2018/3. számú részleges
módosításának programját megtárgyalta, és az OBI Áruház
parkolóját és a Béri Balogh Ádám utcát összekötő út kijelölése
érdekében a településrendezési eszközök módosítását határozza
el;
2.)

felhívja a főépítészt, hogy a módosítás iránt intézkedjék.

Határidő: 2018. június 30.
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Felelős: Herr Teréz főépítész

12. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A felkért póttagok csoportját szeretné kiegészíteni Juhász Tamás és
Majtényi-Maros Eszter póttagokkal, akiknek az összeférhetetlenségi nyilatkozata időközben
megérkezett.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített 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 55/2018. (II.22.) határozata
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdés alapján a
szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat az alábbiak szerint választja meg:
Szavazatszámláló bizottsági tagok:
1. Csabai Gyöngyi
2. Kis Jánosné
3. Tóth Imre
4. Bognár Ernőné
5. Schubert Péter Oszkár
6. Lambert Eszter
7. Agg Kálmánné
8. Pap László Józsefné
9. Balog Anna
10. Hladics Károlyné
11. Fehérné Verseghy Zsuzsanna Magdolna
12. Dózsa Gyuláné
13. Priger József
14. Bordán Anna
15. Gutainé Szamosfalvi Anikó Ibolya
16. Ilyés Ibolya
17. Szabóné Bekker Magdolna
18. Csik Lóránt
19. Gréczy Tamásné
20. Horváth Erika
21. Marsai Lászlóné
22. Salamon Zsuzsanna
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Szikszai Violette
Fülöp Tamásné
Grünfelder Károly
Szabóné Tengerdi Mária
Rózsa János Ferenc
Nacsa Emese
Hómann Erika
Mezei Béláné
Falussy Mária
Németh-Kovács Emese
Földesiné Károly Ibolya Henriette
Siklósi Mónika Katalin
Máté Erzsébet
Lovász Imréné
Gulyás Olga
Farkas Ildikó
Rákász János
Mészáros Zoltán János
Kiss László
Máté Józsefné
Régi Ágnes Júlia
Vörösné Körösztös Katalin
Strohmayer József Péter
Karaszi Lídia
dr. Partosné Lukács Mária
Bebesi Aranka
Szabó Kata
Drinóczi Zoltán
Zengayné Balázs Júlia
Nagy Anna
Fehér Zoltánné
Fenyvesi Jenő Pál
Takács Ferencné
Bóváriné Nyisztor Ibolya
Pogányné Korossy Katalin Csilla
Karácsonyi József
Málinger Józsefné
Nagy Gáspárné
Matókné Misóczki Mária
Andorka Árpádné
Balogh Jenő
Andorka Árpád
Prantnerné Miklós Andrea
Csapláros László Károly
Udvardy Zsuzsanna Mária
Halász Béla
Hévízi Tiborné
Turza Olívia Veronika
Kelemen Emma
dr. Pozsonyi Györgyné
Tédió Lászlóné
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74. Fenyvesiné Tatár Ildikó Zsuzsanna
75. Lenkeiné Várhegyi Éva
76. Veres Zoltánné
77. Patkós Istvánné
78. Parrag Ferenc Béla
79. Ráczné Kovács Zsuzsanna
80. Gréczy Tamás
81. Pataki Rezső
82. Szabolcska Károlyné
83. Oroszi Lajos Lászlóné
84. dr. Garay Zoltánné
85. Bortnyik Krisztina
86. Németh Judit Olga
87. Balogh Adrienn
88. Orbán István
89. Schmidt Andrea
90. Zalakovicsné Kovács Klára
91. Orbán Istvánné
92. Simon Eszter
93. Eszteri Imréné dr. Faragó Márta
94. Bálintné Balogh Emese
95. Csapó Csilla
96. Mayer László
97. Kovács Lajos
98. Heil Gabriella Judit
99. Máté Józsefné
100. Ulakcsai Ágnes
101. Tarjáni Zoltánné
102. Bosnyák Jánosné
103. Parrag Katalin Erzsébet
104. Tóth Gábor Antalné
105. Faludi Judit
106. Ulakcsai Anna
107. Kaposi Dóra Eszter
108. Orbán Csabáné
109. Orbán Judit Valéria
110. Szücs Viktória
111. Illésné Kurucz Mária
112. Orbán Renáta
113. Tornyos Marianna
114. Ferencz Árpádné
115. Horváth Gyuláné
116. Kovács Viktória
117. Márkus Istvánné
118. Szepesi Györgyné
119. Kovácsné Lehőcz Ildikó
Szavazatszámláló bizottsági póttagok:
1. Tezás Csaba
2. Bakos Erzsébet
3. Trunk László
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4. Lambert István György
5. Halmainé Dorogi Klára
6. Neiner-Vaszilev Eszter
7. Vaszilevné Lukács Klára
8. Smit Tibor
9.
Kissné Takács Tímea
10.Halász Krisztina
11.Farkas Melinda
12.Kalmár Zsuzsanna
13.Szilágyi Janka
14.Szanyóné Pataki Irén
15.Kovács Teréz
16.Galambos Antalné
17.Borosné Rudolf Erika
18.Horváth Regina
19.Balogh Anna
20.Szulics Edit
21.Holczerné Bekes Katalin
22.Varga Béla Ferenc
23.Fenyvesi Józsefné
24.Pál Józsefné
25.Térmeg Tímea Aranka
26.Szijjártó Istvánné
27.Hosnyánszki Ferencné
28.Rácz József
29.Patakiné Dicső Csilla
30.Vass Éva
31.Czingelly Lászlóné
32.Angyal Magdolna
33.Keresztesné Porkoláb Annamária
34.Simon András Istvánné
35.Hinkó György
36.Oroszi Lajos László
37.Galló Viktor
38.Karika Erika Anna
39.Papp Anikó
40.Lencsés Lászlóné
41.Peréné Drégely Ildikó
42.Oravecz Jánosné
43.Bicskei Balázs
44.Paksiné Gáncs Gabriella
45.Dávid Jusztina
46.Juhász Tamás
47.Majtényi-Maros Eszter
2.) köszönetet mond az előző országgyűlési képviselő választást megelőzően létrehozott
szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak az elvégzett lelkiismeretes munkájáért.
Határidő:
Felelős:

2018. április 6. (eskütételre)
Ács Rezső polgármester – az eskü kivételéért
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13. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés felhatalmazta őt, hogy tárgyaljon a DDKK Zrt-vel, mi lesz
az az összeg, amelyet veszteség kompenzáció címén a város kifizet, mivel a helyi közösségi
közlekedés kötelező települési feladat és ezt a DDKK rendszerével látja el a város. Az eredeti
veszteség háromszáz-huszonegy millió forint volt, melyet a társaság az önkormányzat felé
jelzett. A tárgyalások végeredményeként kettőszáz millió forintos összegben állapodtak meg.
Azt kéri a közgyűléstől, hogy támogassa a megállapodást, mely a veszteség négy egyforma
részletben történő kifizetését szabályozza. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja az előterjesztést
elfogadásra, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy szakértő
bevonásával vizsgálja felül a helyi menetrend ésszerűsítésének lehetőségét.
Ács Rezső polgármester: A bizottsági határozatot a hivatal végrehajtja, nem rögzítené a
közgyűlési határozatban. Valamit kell a helyzettel kezdeni. Egyre kevesebben veszik igénybe a
közösségi közlekedést is.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Nem támogatják az előterjesztést, eddig sem tudták támogatni.
Elképzelhetetlen, hogy minden nap egymillió forint veszteséget produkál egy rendszer. Három
éve mondja, hogy a vállalat menedzsmentje ezért a teljesítményért minden hónapban fizetést
és időközönként prémiumot kapott. Az ügyben nem történt pozitívum, nem támogatják az
előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
56/2018. (II.22.) határozata
helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
költségeinek megtérítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja az Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási
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tevékenység 2016. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek
megtérítése, továbbá a közszolgáltatás 2017. évi költségeihez
történő saját forrás átadása tárgyában létrejövő megállapodást;
Határidő:
Felelős:
2.

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására;

Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester

3.
a megállapodásban rögzített, a közszolgáltatás 2016. évi,
bevétellel nem fedezett költségek megtérítésének I. részletét,
49.750.000.- Ft-ot, továbbá a 2017. évi költségekhez történő
15.000.000.- Ft összegű hozzájárulás kifizetését a 2018. évi
költségvetési rendelet terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
dr. Molnár Kata jegyző

14. Javaslat a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2018. évi
szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
57/2018. (II.22.) határozata
a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának,
valamint 2018. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságáról
szóló, az előterjesztés 1. melléklete szerinti beszámolót
elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2018. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés 2. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

15. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívása
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
58/2018. (II.22.) határozata
az óvodák 2018/2019. nevelési évi beíratási felhívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 2018/2019. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
keretszáma: 70 gyermek

felvételi
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Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és
keretszáma: 45 gyermek
Egységes Óvoda-Bölcsőde

felvételi

Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 75 gyermek
Összesen
190 gyermek
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

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;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

3.
az óvodák szekszárdi működési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

4.
javasolja Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 2018/2019. nevelési
évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde szekszárdi feladat-ellátási helyeinek óvodai
felvételi keretszámát a határozat 1. pontja szerint, az óvodai
beíratás időpontját a határozat 1. számú mellékletében foglaltak
szerint, az óvoda szekszárdi működési (felvételi) körzetét pedig a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza
meg;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 2018/2019. nevelési
évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező óvodai
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beíratási felhívás, valamint az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján a
határozat 2. számú mellékletét képező óvodai körzetek
közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2018. március 19.
Dr. Molnár Kata jegyző

16. Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Közgyűlési döntés szükséges a rendelési idő módosításához. Kéri a
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
59/2018. (II.22.) határozata
a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szilasiné Dr. Görbe Éva közalkalmazott orvos kérelmére a
6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének
módosításához az alábbiak szerint járul hozzá:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13:00-16:00
8:00-11:00
8:00-11:00
13:00-16:00
8:00-11:00

2.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

2018. február 22.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

17. Háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
60/2018. (II.22.) határozata
háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződések felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az alábbi
háziorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződéseket:

4. számú körzet: Dr. Kárpáti Eszter (SZILUETT Kft.)

8. számú körzet: Dr. Schranz Róbert (Dr. Schranz Róbert
Egészségügyi Bt.)

10. számú körzet: Dr. Baki Magdolna (Dr. Baki
Egészségügyi Bt.)

11. számú körzet: Dr. Jámbor Margit („DOKTOR
JÁMBOR” Egészségügyi Bt.)

12. számú körzet: Dr. Antus Éva (ALDIMED Egészségügyi
Kft.)
2.
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az alábbi
háziorvosokkal
megkötött
feladat-ellátási
szerződések
módosításait:


1. számú körzet: Dr. Endrődi Csaba László (ELIMI Kft.)
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14. számú körzet: Tarczalné dr. Bálint Orsolya (Dr. Bálint
és Társa Egészségügyi Bt.)
3.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződések,
valamint a feladat-ellátási szerződés módosítások aláírására.
4.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a feladatellátási szerződések, valamint a feladat-ellátási szerződés
módosítások Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
részére történő megküldésére.
A feladat-ellátási szerződések, valamint a feladat-ellátási
szerződések módosításai a határozat mellékletét képezik.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2018. február 22.
2.,3., 4. pontok tekintetében: 2018. március 1.
Ács Rezső polgármester
Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

18. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat évek óta lehetőséget biztosít az egészségügyi és a
hivatásos állományban dolgozók számára a lakhatás megoldására. Jelen esetben a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyását javasolja. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
61/2018. (II.22.) határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának
biztosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd, Wosinsky
Ltp. 27. 1/3. sz. alatti lakás tekintetében 2018. március 1.
napjától 2021.február 28. napjáig bérlőkijelölési jogot biztosít a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a bérlőkijelölési jog biztosítása
tárgyában kötendő megállapodás aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: A határozati javaslat úgy szól, hogy szakértői értékbecsléssel
alátámasztva értékesíti az önkormányzat az üzletrészét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
62/2018. (II.22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő
üzletrészének eladásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló 8,33 %-os
üzletrészét értékesítse - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szól 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései betartásával,
szakértői értékbecsléssel alátámasztott értéknek megfelelő
vételáron;
2.
felhívja a polgármestert az átruházásra vonatkozó
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

20. Javaslat közterület elnevezésére
(57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
63/2018. (II.22.) határozata
a Szekszárd, 6709/12. hrsz-ú közút megjelölésű közterület
elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
a Szekszárd, 6709/12. hrsz-ú közterületet az alábbiak
szerint nevezi el:
„ Présház köz”
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt
2.1. az utcaelnevezéssel kapcsolatos hirdetmény közzétételére;
2.2. a házszámok rendezésére a KCR rendszerben;
2.3. az utca- és házszámok legyártatására és kihelyezésére,
2.4. az illetékes Okmányiroda, valamint a közüzemi szervek
értesítésére a változásról.
Határidő: 2018. február 28. (2.1. Az utcaelnevezéssel
kapcsolatos hirdetmény közzétételére)
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2018. április 30. ( 2.2. Házszámok rendezésére)
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2018. május 31. (2.3. Az utca- és házszámtáblák
legyártatására és kihelyezésére)
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Határidő: 2018. május 15. (2.4. Az illetékes Okmányiroda,
valamint a közüzemi szervek értesítésére a változásról)
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
21. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés
folytatására
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés évente megerősíti együttműködési szándékát a
rendőrséggel, polgárőrséggel, Szőlőszem-mozgalommal a közbiztonság javítása céljából. Kéri
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Javasolja, hogy a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elé is
kerüljön a téma.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
64/2018. (II.22.) határozata
az „Együttműködési megállapodás Szekszárd biztonságáért”
program folytatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
támogatja a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a Szekszárdi
Polgárőr Egyesület, a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesület,
valamint az Önkormányzat között a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
Program keretében megkötött és 2017. december 31-én lejárt
együttműködési megállapodás folytatását, a megállapodás
határidejének meghosszabbítását;
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a megállapodásban érintett szervezeteket, hogy
az együttműködési megállapodásban foglaltakat aktualizálják;
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Pilis Gábor r. ezredes
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület
vezetője
Császár János a SzőlőSzem Egyesület elnöke
3.
felhívja a polgármestert az aktualizált megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018. március 20.
Felelős: Ács Rezső polgármester
22. Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei
Balassa János Kórház támogatására
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: A város jó kapcsolatot ápol a megyei kórházzal. A tavalyi évben
sikerült egy szintet felújítaniuk a gyermekosztályon. Ezt a folyamatot szeretnék tovább vinni
azzal, hogy a Polgármesteri Konzultációs Fórumon javasolta kollégáinak, hogy az idei évben is
újítsanak fel egy szintet a gyermekosztályon. A tízmillió forint körüli költségvetést
lakosságarányosan elosztották a települések között. A polgármesterek partnerek voltak
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ebben, reméli, hogy minden település szerepeltetni fogja költségvetésében ezt az összeget.
Az előterjesztés másik része az, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyert egy jelentősebb
összeget a Mikes utcai épület felújítására, a berendezésre és bizonyos felújításokra nem
elegendő a keret. Kérték az önkormányzatok támogatását ebben. Annyiban más a konstrukció,
hogy vannak olyan települések, melyek saját tűzoltóságot finanszíroznak, így nem vesznek
részt ebben a felújításban. Ez is nagyjából tízmillió forint támogatást jelent, melyet ugyancsak
elosztottak lakosságarányosan a települések között. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
65/2018. (II.22.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség épület állagának
megóvása és a szekszárdi hivatásos tűzoltók megfelelő
elhelyezési körülményeinek biztosítása érdekében 5.725.583,- Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési
rendeletének
„Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson belülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2018. március 2.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
66/2018. (II.22.) határozata
a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére a kórház
emeletének felújítására 3.956.964,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson belülre” kerete
terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. február 26.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 2.
Ács Rezső polgármester

23. Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság javasolja, hogy a mélygarázsban lévő
parkolóhelyek bérleti díj-emelésének feltételeit vizsgálják meg.
Ács Rezső polgármester: Később foglalkozhatnak a kérdéssel, de az előterjesztéshez nem
tartozik most a téma. Tájékoztatásul elmondja a képviselőknek az előzményeket, a kilencvenes
években a város saját tulajdonú területet biztosított a tulajdonosoknak annak érdekében,
hogy visszakapjanak majd parkolókat. Sajnos ez nem így alakult. Volt erre más példa is, 20022006 között társasházi lakás építéséhez adott az önkormányzat területet, cserébe négy darab
lakást kért, mely ugyancsak nem történt meg. A Széchenyi utcai parkolóhelyek tekintetében
tulajdonosváltás történt, eddig a költségeket szinte csak az önkormányzat viselte, reméli, hogy
a megállapodás megkötésével ez változni fog.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
67/2018. (II.22.) határozata
a Szekszárd, Széchenyi u. 18. szám alatti mélygarázs
üzemeltetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja a Szekszárd, Széchenyi u. 18. szám alatti mélygarázs
tulajdonosai és a Vagyonkezelő Kft. között kötendő kezelési
megállapodást, továbbá a mélygarázs gépkocsi beállóinak
hasznosítása tárgyában az Önkormányzat, a Vagyonkezelő Kft.,
valamint RED-HMR Kft. között kötendő hasznosítási szerződést;
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét és
polgármestert a szerződések aláírására.

a

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

24. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok
utólagos jóváhagyására
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A januári közgyűlés már foglalkozott a JETA- pályázatokkal, most a
közgyűlés jóváhagyása szükséges a döntésekhez, a pályázati önerők természetesen
rendelkezésre állnak. Parkolóhely építés, járdafelújítás, fesztivál rendezésének támogatása,
ravatalozók felújítása a pályázatok tartalma, melyekhez közel hatvan millió forint önerőt kell
biztosítani az idei költségvetésben. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A Felsőváros járdáinak felújítása mikor kerül sorra?
Ács Rezső polgármester: Ahogy a költségvetés lehetőséget biztosít rá. A problémás
útszakaszokat, járdákat beosztják állapotuk szerint és legjobb tudásukhoz mérten foglalkoznak
velük. Tudja, hogy mindenkinek a saját háza előtti járdaszakasz a legfontosabb, de csak
ütemezetten tudnak haladni.
dr. Mezei László képviselő: Jól hangzik, amit elmondott a polgármester, csak azt nem hiszik
el, hogy úgy fejlesztenek utat, hogy meg tudják indokolni, miért visznek ki külterületre
méregdrága aszfaltot. Ezt azok döntik el, akik jelenleg hatalmon vannak és úgy, hogy számukra
előnyös legyen. A belvárosban pedig nem újítanak fel kereszteződéseket, amit rengeteg autós
használ. Nem hiszi el, hogy az emberek ezt beveszik.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés többségének a feladata ezeket a döntéseket meghozni,
az ellenzéki képviselők még egy négyzetméter járda felújítását sem támogatták. Nem fogadták
el a költségvetést, amiben be vannak tervezve a járdafelújítások. Nyilván, ahol megcsinálják az
utat, ott örülnek, ahol pedig még nem került sor a döntésre, ott mérgelődnek az emberek.
Rácz Zoltán képviselő: Ha a polgármester húz körzővel egy kilométeres kört a polgármesteri
hivataltól, az megfelel a város szívének, az egész Felsőváros ebbe esik bele.
dr. Mezei László képviselő: Ezért kérte, hogy mutassanak fel műszaki véleményt, ami az utak
állapotát elemzi. Nem tudják megindokolni az útfelújításokat.
Ács Rezső polgármester: Utoljára elmondja, hogy a Bor utcában sok család lakik, akik kérték,
hogy nekik is teremtsenek normális közlekedési körülményeket. Körülbelül kétszáz család lakik
ott. A Bartina utca a város közepe, a Hunyadi utca, a Csengey Dénes utca stb. szintén a város
közepe. A betonvápás vízelvezetők szintén fontosak a városban, mert nyaranként elmossa az
eső az utakat. Van még persze bőven feladatuk. Reagálva arra, hogy a műszaki szakemberek
véleményét vegyék figyelembe, azt a példát hozza, hogy a műszaki szakemberek javasolták a
kerékpárút megépítésének helyét. Szerencsére a város csak próbaüzemet indított be, nem
költöttek el százmilliókat, a szekszárdiak nem fogadták el a kerékpárút bevezetését. A
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Városüzemeltetési Igazgatóság feladata, hogy pontosan tudják, milyen állapotban vannak az
utak, járdák.
Kővári László képviselő: 2002. óta volt a Felsővárosban egyéni vállalkozó, bent is volt
képviselőtársánál, aki azt mondta neki, ha a Hosszúvölgy utcában nem csináltatja meg a körzet
képviselője az utat, akkor legközelebb nem választják meg. 2002. után épültek meg a
betonvápás vízelvezetők a Hosszúvölgy utcában. A Kápolna térre is rengeteg pénzt fordított a
város. Nem igaz, hogy az egész Felsőváros borzasztó állapotú. 2006. óta elnöke a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságnak, azóta rengeteg jelzést kaptak a Bor és a Sárvíz utcából, hogy mikor
történik ott valami. Ha a helyijáratú busz is közlekedni fog az elkészült útszakaszokon, sok
embernek fog ezzel segíteni bejutni a városközpontba.
Rácz Zoltán képviselő: A betonvápás vízelvezető szinte használhatatlan, kéri, hogy menjenek
végig a Felsővároson és írják le az igazgatóságvezetővel, mik a legsúlyosabb problémák.
Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
68/2018. (II.22.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Új
parkolók építése Szekszárdon” című pályázat benyújtásának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 17/2018. (I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint
pontosítja:
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Új parkolók
építése
Szekszárdon”
címmel
benyújtott
pályázat
forrásmegosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége 59.999.999 Ft, amelyből az igényelt
támogatás mértéke 41.999.999 Ft, az önerő pedig 18.000.000 Ft.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 18 millió Ft–ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
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Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
69/2018. (II.22.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Járdák
felújítása Szekszárdon” című pályázat benyújtásának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1.
a 17/2018. (I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint
pontosítja:
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Járdák
felújítása
Szekszárdon”
címmel
benyújtott
pályázat
forrásmegosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége 90.000.000 Ft, amelyből az igényelt
támogatás mértéke 58.500.000 Ft, az önerő pedig 31.500.000 Ft.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 31.500.000 Ft–ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
70/2018. (II.22.) határozata
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a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
„Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című pályázat
benyújtásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 17/2018. (I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint
pontosítja:
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Ravatalozók
felújítása, előtetők építése” címmel benyújtott pályázat
forrásmegosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A projekt összköltsége 49.644.441 Ft, amelyből az igényelt
támogatás mértéke 39.500.001 Ft, az önerő pedig 10.144.440 Ft.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 10.144.440 Ft–ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a IV. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
71/2018. (II.22.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a
„Pünkösdi Hal-és Vadünnep Szekszárdon” című pályázat
benyújtásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a 17/2018. (I.25.) számú határozatát az alábbiak szerint
pontosítja:
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Pünkösdi
Hal-és Vadünnep Szekszárdon” címmel benyújtott pályázat
forrásmegosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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A projekt összköltsége 1.005.500 Ft, amelyből az igényelt
támogatás mértéke 1.000.000 Ft, az önerő pedig 5.500 Ft.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 5.500 Ft–ot biztosít a 2018. évi
költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

25. Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
dr. Haag Éva elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A tornatermi ellátottságot illetően a Babits Mihály Általános Iskola
van a legrosszabb állapotban. A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Klubbal együtt, a társasági
adóbevételek adta lehetőségek kihasználásával és önkormányzati részvétellel céljuk, hogy
épüljön egy kézilabda munkacsarnok az iskola udvarán. Az együttműködési megállapodás, ami
a közgyűlés elé került, azt erősíti meg, hogy a beruházás elinduljon. Ötvenmillió forintos
önrészről már döntöttek, hatmillió forint előleget biztosítottak a tervezésre, a fennmaradó
negyvenhárom és félmillió forintot betervezik erre az évre. Kéri az előterjesztés támogatását.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
72/2018. (II.22.) határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén
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megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club között kötendő, az
előterjesztés
mellékletét
képező
tervezet
szerinti
együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárul;
2
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására.

az

együttműködési

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Ács Rezső polgármester

26. Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Haag Éva visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök Az első határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag
támogatta. A második határozati javaslatnál azonban a beruházási rész nincs pontosan
nevesítve, ezért csak tárgyalásra javasolja a bizottság.
Ács Rezső polgármester: A második résznél a beruházásra nem tesznek konkrét javaslatot,
hanem pályázati lehetőséget keresnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
73/2018. (II.22.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő fél
műszakos szervező foglalkoztatásához és a dologi kiadások
finanszírozásához 2.000.000 forint támogatást biztosít a 2018.
évi költségvetési rendelet „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Ács Rezső polgármester

Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
74/2018. (II.22.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére
3.000.000 forint támogatást biztosít az Alapítvánnyal kötött
ellátási szerződésben vállalt feladatok 2018. évi ellátására a
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2018. évi költségvetési rendelet „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Ács Rezső polgármester

27. Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Az egyesület berkein belül több, mint százhúsz kisgyerek gyakorolja
a judot napi szinten. A rendőrséggel is jó kapcsolatot ápolnak, dolgozóik az önvédelmi
képzéseket az egyesület edzőivel együttműködve végzik. Az épület viszont nagyon rossz
állapotban van, ahol folynak az edzések. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vállalta, hogy
közösen az egyesülettel felújítják az épületet. Szó volt arról, hogy az új sportcsarnokban helyet
biztosítsanak a judo sportnak is, de ezzel a felújítással megoldható lenne a sporttevékenység
gyakorlása. Azt gondolja, hogy a költségvetés elbírja a kétmillió forintot, amennyivel javasolják
segíteni a felújítást. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Meggyőző, hogy az egyesület sok gyermek sportolását biztosítja.
Támogatja, hogy európai körülményeket teremtsenek a judo sport gyakorlására.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
75/2018. (II.22.) határozata
az OLC Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az OLC Gemenc Judo Klub részére felújítási munkák
költségeire 2.000.000 forint támogatást biztosít a 2018. évi
költségvetési rendelet „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Ács Rezső polgármester

28. Beszámoló az Újra dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(67. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kajsza Péter elnök
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Kéri, hogy néhány szóban tájékoztassa a közgyűlést arról, hogy
milyen emberanyaggal dolgoznak, mik az egyesület mozgásterei, hogy változott az elmúlt
években a munkaerőpiac.
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Kajsza Péter elnök: A munkaerőpiac összetételében mindig több nő jelent meg a
látókörükben, mint férfi, mely az elmúlt években megváltozott, majd ismét visszafordult.
Iskolázottság szempontjából nagyon színes összetételről beszélhetnek. Éves viszonylatban
százhúsz és kettőszáz fő közé tehető a munkát keresők száma. Ha az elmúlt hét-nyolc év
statisztikáját nézi, elmondható, hogy az elmúlt két évben drasztikusan változott, mégpedig a
munkaerőhiány jelent meg. A kereslet és a kínálat sokszor nem vág egybe. Ezen igyekszenek
segíteni. Komplex munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtanak, munkáltatókkal is kapcsolatban
állnak.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Köszöni és számít az egyesület munkájára a továbbiakban is.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
76/2018. (II.22.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2017. 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 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni
az Egyesület eddig végzett munkáját.
Határidő:
Felelős:

2018. március 19.
Ács Rezső polgármester

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(66. 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 a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
77/2018. (II.22.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 267/2017. (X.26.), a 280/2017. (XI.30.), a 282/2017.
(XI.30.), a 324/2017. (XII.14.), a 2-5/2018. (I.25.), a 8/2018.
(I.25.), a 15-22/2018. (I.25.), a 24/2018. (I.25.), a 26/2018. (I.25.),
a 28/2018. (I.25.), a 30-35/2018. (I.25.), a 38-45/2018. (I.25.)
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

30. A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
(63. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Rácz Zoltán képviselő: Az előterjesztésben leírt egy történetet, ami elindította a
gondolatmenetét. A városban sok idős ember lakik, akikről történő gondoskodás nem
megoldott, kicsi az intézményi elhelyezés és az ápolói kapacitás. Feldobta a facebook
közösségi oldalra ezt az ötletet, melyre hatvanegyezer kattintás érkezett, nem gondolta volna.
Építészként állítja, hogy az épület most használhatatlan, de nagyon egyszerűen, kevés
költséggel felújítható lenne. Felhívta az épület tulajdonosát, aki ugyancsak megrökönyödött
azon, hogy ennyire elfogadnák a szekszárdiak a koncepciót. Azt mondta, hogy bármilyen
tárgyalásban hajlandó részt venni. Kéri a képviselőket, hogy induljanak el a témában és
kezdeményezzenek tárgyalást az épület tulajdonosaival.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezső polgármester: Van-e információja képviselő úrnak, milyen összeget kérnek az
épületért?
Rácz Zoltán képviselő: Szándékosan nem kérdezte meg, mert nem az ő asztala.
Ács Rezső polgármester: Mi lenne a forrása a beruházásnak?
Rácz Zoltán képviselő: A Modern Városok Programban biztosan van olyan forrás, amiből ki
lehetne csípni. Budapesten ismer működőképes vállalkozásokat, amelyek idősek otthonokat
működtetnek, finanszírozható és önfenntartó.
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Ács Rezső polgármester: Van-e elképzelése, hogy mennyit ér az ingatlan jelenlegi
állapotában?
Rácz Zoltán képviselő: Nem mérte fel a házat és nem volt benne, nem kompetens látatlanul.
Naprakész embert feltétlenül szükséges bevonni a tárgyalásokba. Állítólag két emelet leázott
és ez nagyon rosszul hangzik, de ez egy vasbeton szerkezet.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A korábbi közgyűlési viták során már ő is említette lehetőségként az
idősek otthona kialakítását, a munkásszállás ötlete is felmerült. Tud egy vételárat, kíváncsi,
hogy képviselő úr milyen árat fog mondani. Nem látja jelenleg a forrást rá, ha netán bontani
is kell az épületet, akkor az vasbeton szerkezet esetében nagyon drága dolog. A tulajdonos
volt nála és egy közös finanszírozású projekttel képzelte el működtetni az épületet, de az
önkormányzat nem szívesen vállal magáncéggel közösséget. Az a vételár, amit ő tud, annyira
magas, hogy aranyáron venne az önkormányzat épületet. Szekszárdon kísérletet tettek arra,
hogy építsenek egy idősek otthonát a SZÜV-székházban üzleti alapon, de nem jött össze.
Beszéltek a munkásszállás témájáról már tavaly is, slágertéma volt. A vállalkozók azt mondták,
hogy ha lenne munkásszállás, akkor meg tudnák oldani a munkaerőhiányukat. Jött egy
pályázati lehetőség, aminek a feltételei között szerepelt, hogy nyolcvan főre tegyenek
nyilatkozatot a munkáltatók, melyet nem tudtak összeszedni. Amennyiben ez jól működne,
megvalósult volna Szekszárdon magánberuházásban. A finanszírozással kapcsolatban még
elmondja, hogy a Modern Városok Program gyakorlatilag egy szerződés, melyet aláírtak a
felek, a konkrét programok között nem szerepelt idősek otthona. Nincs jogosultságuk
felülvizsgálni ezt. A magántőke meg tudná valósítani ezeket a beruházásokat. Az, hogy nem
történt meg, annak biztosan megvan az oka.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Neki is szívügye egy normális idősek otthona
létrehozása. Járt a kaposvári intézményben, amit az egyház működtet. Nincs beugró az
intézménybe, normatívából és intézményi térítési díjból tartják fenn az intézményt. A Gemenc
Szállót semmiképpen nem látja alkalmasnak, zöldövezetben kell megvalósítani. Őt is keresik
gyakran a problémával, foglalkozni is kell a témával, de a Szállót nem tartja rá alkalmasnak.
Rácz Zoltán képviselő: Nyilván lehetne jobb megoldást találni, az épület viszont húsz éve áll
üresen, a város szégyene. Biztos ismerték Gacsányinét, aki pedagógus volt, kórustag, egyházi
felekezet aktív tagja. A szomszéd épület negyedik emeletén töltötte életének utolsó két évét,
mert lift sem volt az épületben. A Gemenc Szálló környékén elég nagy a park, közel van
minden, aki mozog, hadd mozogjon. Nem tartja indokoltnak, hogy börtönudvart csináljanak
egy intézmény köré. Az épület nagyon erős szerkezetű, bontást biztosan nem kell csinálni. A
felújítás nyilván magas költségű, ez nem vitás. Javasolja, hogy fontolja meg a város, mit
lehetne kezdeni vele.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: El kell dönteni, hogy közpénzből tolnak-e valakinek a magánzsebébe
többszáz millió forintot. A költségvetés elég feszített, nem biztosít lehetőséget arra, hogy
idősek otthona közpénzből megvalósuljon. Magántőkét kellene megmozgatni, de tart tőle,
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hogy úgy járnának, mint a munkásszálló esetében. A Gemenc Szálló tulajdonosát abszolút nem
zavarja, hogy kínai bolt üzemel a földszinten, nem jár nap mint nap arra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 2 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elvetett.
34. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, dr Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: A cégjegyzést és a könyvvizsgáló kérdését szükséges rendezni a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-nek alapító okiratban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
78/2018. (II.22.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító
okiratának módosítását és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú
melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a módosító okirat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. január 30.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy a cég alapító
okiratának módosítására vonatkozó eljárás megindításához
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:

2018. február 9.
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Felelős:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

35. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséghez pályázat benyújtására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Magyar Labdarúgó Szövetség hirdetett pályázatot defibrillátorok
beszerzésére, melyhez ötvenezer forintos önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani.
Javasolja támogatni a gép beszerzését, melyet a sportcsarnokban szeretnének elhelyezni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
79/2018. (II.22.) határozata
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az önkormányzat támogatás iránti
igényt nyújt be „Defibrillátor eszközbeszerzés” című pályázat
keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az alábbi
forrásmegosztással:
A projekt összköltsége bruttó 500.000 Ft, amelyből a támogatás
mértéke bruttó 450.000 Ft, az önerő pedig bruttó 50.000 Ft;
Határidő: 2018. február 22.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 50.000 Ft–ot biztosít a 2018. évi
költségvetés Felhalmozási Céltartalék terhére.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: A 66. számú előterjesztésnél elmulasztották a II. számú határozati
javaslat megszavazását. A Fekete Gólyák Kézilabda Club támogatásának visszafizetési
határidejét kérik meghosszabbítani. Javasolja támogatni a kérelmüket.
51
kgy20180222jkv

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
80/2018. (II.22.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére nyújtott
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja, hogy a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club a látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan
beruházással kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének
biztosítására kapott visszatérítendő támogatás összegből
fennmaradó 8.000.000,- Ft összeget két részletben fizesse vissza,
2018. június 30., illetve 2018. szeptember 30. időponttal;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri
megállapodás módosítására;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

a

támogatási

2018. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 1.
Ács Rezső polgármester

36. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Távoltartás” címmel

Rácz Zoltán képviselő: A múltkori közgyűlésen nem vette olyan komolyan a polgármester úr
távoltartásra vonatkozó előterjesztését. Azóta ő is találkozott ötven-hatvan kilós szőrős,
fekete bőrű egyedekkel, mászkálnak a városban, nem akarnak integrálódni. Tönkretették a
kertjét is. A vaddisznókról beszél. Megkérdezi, hogy ki lehet-e terjeszteni a stop Soros dolgot
a vaddisznókra is, nem normális dolog, hogy a városban mászkálnak. Kéri, hogy találjanak rá
megoldást.
Ács Rezső polgármester: Valóban probléma, hogy a vadak bejárnak a városba. Kéri ennek a
megoldásában Märcz László Városüzemeltetési Igazgatóság vezetőjének a segítségét.
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Ács Rezső polgármester: A vadásztársaságoknak bizonyos kötelezettségeik is vannak,
kapcsolatban van velük az önkormányzat?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, együttműködési megállapodásuk is van.
Gyurkovics János képviselő: Szekszárd területén az Aranyfürt Vadásztársaság az illetékes.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kalandpark helyett
településrehabilitáció” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Egy választópolgár kérte meg, hogy Józsefpusztán segítsen járhatóvá
tenni az utat. Előtte nem járt ott, nem is tartozik a választókörzetébe. Megrökönyödött az
ottani állapotokon. De találni lehet máshol is ilyen rossz helyzetű környéket, a Kendergyár
körül, a Csikágóról nem is beszélve. Ha Modern Városok Programról beszélnek, akkor legalább
emberi körülményeket kellene teremteni ezeken a helyeken is. Kisgyerekeket visznek be a
városba az „Isten háta mögül”, úgy gondolja, hogy a városnak felelőssége van, a külterületek
felé is. Szeretné kérni a közgyűlést, a polgármester urat, hogy valamiféle jövőképet
képzeljenek el ezekre a területekre is.
Ács Rezső polgármester: Tisztában vannak a pusztákon élők körülményeivel. Az elmúlt
években egészséges ivóvízzel látták el a Kendergyárat, Józsefpusztát, Ózsákpusztát is. Előtte
olyan rendszerről kapták a vizet, ami nem felelt meg semmilyen előírásnak. Ők voltak az elsők,
akik az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében jelentős beruházást tettek. Lassan „ elveszti a
fonalat”, mert a képviselő úr korábbi felszólalásában éppen azt kifogásolta, hogy miért
csinálják meg a külterületeken az utakat. Máté István képviselő úr többször is volt kint a
pusztákon a ciklus alatt, ismeri a körülményeket, hogy nem egyszerű. Ha a pályázati források
biztosítják, a jövőben is megpróbálnak fejleszteni. A keretösszeg felosztását el kell dönteniük,
természetesen mindenkinek mások a prioritások.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez OLAF-témában

dr. Mezei László képviselő: Írásban szeretne választ kapni a kérdéseire OLAF-témában.
Felszólították a polgármestert, hogy húsz naptári napon belül tegye meg észrevételét a
programmal kapcsolatban. Ezeket az észrevételeket szeretné látni.






Tartalmazott-e a tanácsadói szerződés költség- és haszonelemzést?
Elfogadta-e a polgármester azt, hogy módosította a kormány az élettartam
hosszúságát ötvenezer óráról százezer órára?
Megkapta-e mind a három indikatív ajánlatot és erre hogy reagált a polgármester?
Tartalmaztak-e ezek az ajánlatot költséget vagy nem?
Lehetőséget biztosítottak a polgármesternek a Tungsram Zrt. által kiadott és az egész
vizsgálatban szereplő gyártás és élettartam kapacitásokkal kapcsolatban, megkapta-e
a polgármester ezt a dokumentumot?
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Megkérdezték-e a polgármestertől, hogy egyetértett-e azzal, hogy a fényerő
csökkenést alkalmazzák a szekszárdi beruházásnál is?
Az önkormányzat kötött-e karbantartási szerződést huszonöt évre?
Megkapta-e a polgármester azt az elemzést, ami tizenöt éves megtérülésről szól?
Megkapta-e, áttanulmányozta-e az auditált független szakértőnek az anyagát és tett-e
rá észrevételt?
A jegyzőkönyvek és hangfelvételek tartalmazták azt a rendkívül súlyos nyilatkozatot,
melyben a polgármester jóhiszeműen felvetette, hogy négy pályázatot kívánnak
beadni és csak egyre van fedezet, melyre a társaságában lévő H. István megjegyezte,
hogy akkor mind a négyet be kell adni, melyre a polgármester azt mondta, hogy jó, jó,
akkor egy fedezettel négy pályázatot adnak be. Hogy látja a polgármester ezt a
szituációt?

Ács Rezső polgármester: Kéri a képviselőt, hogy írásban küldje meg kérdéseit, mert voltak
zavaros dolgok a kérdésekben és nem tudott ilyen gyorsan jegyzetelni.



dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely
ügyében

dr. Mezei László képviselő: A polgármester úrnak a józsefpusztai ajánlott helyszínnel
kapcsolatban voltak aggályai, elhangzott ígérete szerint januárban mondják el saját
javaslatukat. Kérdezi, hogy dolgoznak-e rajta, találtak-e alkalmas helyszínt, van-e remény a
megoldásra?
Ács Rezső polgármester: Dolgoznak rajta, még nem találták meg a megfelelő helyet, van
remény.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez hóeltakarítással
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Azok a cégek, amelyek feladata a hóeltakarítás, milyen
problémákkal küzdenek? Emberhiánnyal? Pénzhiánnyal? Kapacitásproblémával?
Ács Rezső polgármester: A városnak melyik részéről beszél a képviselő?
dr. Mezei László képviselő: A dombos, harmadosztályú utak takarítása jelentősen késik.
Valami magyarázatot kér.
Ács Rezső polgármester: Ő is dombos részén lakik Szekszárdnak és haza tudott menni. Nyilván
a hóeltakarításnak, síkosságmentesítésnek megvan az ütemezése. Először a fő közlekedési
utakat takarítják és így tovább. A buszok útvonala, a mentők, tűzoltók kijutása a legfontosabb.
Előző este folyamán minden utca járható volt a városban. Azt tapasztalja, hogy azok kiabálnak
a legjobban, akik a köztisztasági rendeletet nem tartják be. Ha mindenki elvégezné a
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rendeletben leírtakat, nem csúszkálnának annyian. Jelezte egyébként az Alisca Terra Kft. felé,
hogy koncentráltabban végezzék a hóeltakarítást.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 17 órakor
berekeszti.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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