Szám: IV/B/20/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. január 28-án
(csütörtök) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Kerekes László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Kővári László,
Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte: dr. Máté István képviselő.
Ülés közben érkezett: Gyurkovics János képviselő.
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz városi főépítész,
Frey Tímea osztályvezető,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Mentálhigiénés Műhely titkára,
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezetője
Huszár Tibor, a Caminus Kft. ügyvezetője,
Papp Péter leköszönő diákelnök,
Garai Henrietta új diákelnök.

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A nyilvános ülés napirendjéhez kéri
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felvenni a „Településrendezési terv 2015. évi részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése” című, 27. számú közgyűlési előterjesztést és az
„IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázaton való részvétel szándéka”
című, 26. számú közgyűlési előterjesztést.
Rácz Zoltán képviselő: Kérdést szeretne feltenni a polgármesternek: „Ha jól működik egy
szekszárdi cég, miért kell bérbe adni egy vidéki cégnek?” címmel.
Kerekes László képviselő: Négy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek Orbán Viktor
miniszterelnök látogatásával, a távhőszolgáltatással, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel és a
Sportközpont Nonprofit Kft-vel kapcsolatban.
Zaják Rita képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek „Hol késik a válasz 1-23?” címmel és „Bűz van!” címmel.
Szabó Balázs képviselő elhagyta az üléstermet. A jelen lévő képviselők száma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Településrendezési terv 2015. évi részleges
módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése” című előterjesztés
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az „IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés
fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című
pályázaton való részvétel szándéka” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 12 fő- 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 12 fő- 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett, nem szavazat nélkül elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.
(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…)
önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól II.
forduló (tervezet)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előzetes
beszerzési tervének jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
6. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
7. Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi
támogatási kérelme
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Javaslat Szekszárd Város Napjának megállapítására és Szekszárd Büszkesége
elismerő cím létrehozására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
9. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi,
bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás
megkötésére
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
10. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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11. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság tartalékkeretéből
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök
12. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
13. A településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapítása
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosítása
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. Javaslat az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend
kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
(25. sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. Javaslat belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
17. Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
(21.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
21. Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. IV.
negyedév)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
24. IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázaton való részvétel
szándéka
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Településrendezési terv 2015. évi
államigazgatási vélemények ismertetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

részleges

módosításával

kapcsolatos

26. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kinek az érdekét
képviseli, Szekszárdét vagy az idegen vállalkozókét?” címmel (Interpelláció1)
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Ha jól működik egy
szekszárdi cég, miért kell bérbeadni egy vidéki cégnek?
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Várható-e Orbán
Viktor látogatása Szekszárdon?
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a
távhőszolgáltatással kapcsolatban.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-vel kapcsolatban.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Sportközpont
Nonprofit Kft-vel kapcsolatban.
 Zaják Rita képviselő kérdései Ács Rezső polgármesterhez „ Hol késik a válasz 12-3?” címmel.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Bűz van!” címmel.
ZÁRT ÜLÉS
27. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
28. A Vizsgáló Bizottság elnökének tájékoztatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs a Vizsgáló Bizottság elnöke
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Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy lezajlottak a választások a szekszárdi
diákönkormányzatoknál. A napirendi pontok tárgyalása előtt köszönti a Szekszárdi
Diákönkormányzat képviseletében az ülésre eljött tisztségviselőket, akiket név szerint
bemutat a Közgyűlésnek. Gratulál az újonnan megválasztott képviselőknek. A régi
diákpolgármestert megkéri, adja át a város kulcsát, melyet az új polgármesternek ad át
szimbolikusan. Garai Henrietta diákpolgármestert az I.Béla Gimnáziumból és Papp Péter
korábbi diákelnököt megkéri, mondjanak pár szót munkájukról.
Papp Péter leköszönő diákelnök: Szeretné megköszönni az önkormányzatnak a munkájához
nyújtott segítséget és azt, hogy ilyen szép formában történik a diákönkormányzati képviselet
átadása. Külön köszöni Majnay Gábor osztályvezetőnek és Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági
referensnek a támogatást, a Polip Ifjúsági Iroda munkatársainak és az Új Nemzedék
Központnak is nagyon hálás.
A korábbi diákpolgármester átadja a város kulcsát Ács Rezső polgármesternek, aki felkéri az
új diákpolgármestert, hogy néhány szóban mutatkozzon be.
Garai Henrietta új diákelnök: Az I. Béla Gimnázium 10.C osztályos tanulójaként köszöni, hogy
megkaphatta a jelképet és reméli, hogy kezdetleges csapatuk a végéig ki fog tartani és mindig
együtt fognak dolgozni.
Ács Rezső polgármester: Reméli, hogy még hatékonyabb lesz az együttműködés az
önkormányzat és a diákönkormányzat között.
A polgármester átadja a város kulcsát a diákönkormányzat új elnökének.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az előterjesztés felvet egy
jogalkalmazási problémát, melyre szeretné felhívni a figyelmet. A 60 literes gyűjtőedény
használatával kapcsolatban a Kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzatnak
kellene igazolnia a szolgáltató felé az életvitelszerűen egyedül élést, mely két problémát vet
fel: egyrészt a hatáskör, melyet a közgyűlés gyakorol, életszerűtlen lenne. Valószínűleg
hatáskör átruházásról kellene dönteni. A másik a jogosultság megállapítása, melynek
pontosítására lesz szükség a rendeletben. Jelzi, hogy emiatt a soron következő ülésen a
rendelet további módosítására tesznek javaslatot.
Ács Rezső polgármester: Bízik benne, hogy a bizonytalanságokra a végrehajtási rendeletek
megadják a választ. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: Elfogadja Jegyző Asszony véleményét, hogy jogilag vannak kérdéses
részek a rendeletben, de a jogossága nem kérdőjelezhető meg a rendeletnek. Különösen a 60
literes edények használatával kapcsolatban történnek visszaélések, gyakran előfordul, hogy az
edények mellé teszik a hulladékot. Reméli, hogy jogszerű megoldást találnak a jövőben.
További hozzászólás nem hangzott el. Szabó Balázs képviselő visszatért az ülésterembe. A jelen
lévő képviselők száma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és megalkotta a következő rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a
települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és
megalkotta a következő rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2016.(…)
önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól II.
forduló (tervezet)
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a rendeletet.
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 az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2016. (I.28.) határozata
a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos
feladatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a kóbor
macskák ivartalanítási lehetőségeit, valamint azt, hogy az ebek
mikrochippel való ellátottságának ellenőrzésére milyen
lehetőségek vannak.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és
megalkotta a következő rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2016.
(II.2.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok
tartásának szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi előzetes beszerzési
tervének jóváhagyására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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
2/2016. (I.28.) határozata
a 2016. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évre vonatkozó Előzetes Közbeszerzési Tervét elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 7. § alapján gondoskodjon a tervben szereplő
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetéséről, valamint az Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítéséről.
(A Közbeszerzési Terv a határozat mellékletét képezi.)
Határidő:
Felelős:

1.) pont tekintetében 2015. január 28.
2.) pont tekintetében 2015. március 31.
1.) pont: Ács Rezső polgármester
2.) pont: dr. Varga Katalin jegyző

5. A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat
képviselő testülete tárgyalta az előterjesztést, és elfogadta a megállapodás-módosítást.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Tudtával négy fő képviselőnek kell felállnia ahhoz, hogy működőképes
legyen a nemzetiségi önkormányzat. Jelenleg két tagja van az testületnek, apa és fia,
megkérdezi, jól van-e ez így?
dr. Varga Katalin jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok
három vagy négytagúak is lehetnek, de két taggal is törvényesen működhet a testület,
állásfoglalást adtak ki ezzel kapcsolatban.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 3 nem szavazat ellenében
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2016. (I.28.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött
2015. február 5. napjától hatályos együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy az
előterjesztés mellékletét képező - módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt - együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. február 5.
Ács Rezső polgármester

6. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri dr. Józan-Jilling Mihály elnököt, hogy szóban egészítse ki az
előterjesztést.
dr. Józan-Jilling Mihály nemzetiségi önkormányzati elnök: A német nemzetiségi
önkormányzat 2016. január 26-án foglalkozott az előterjesztéssel. Számukra nagyon fontos a
várossal kialakított kapcsolat. Miután intézményfenntartó is a nemzetiségi önkormányzatuk,
ezért pénzügyi vagy jogi problémák is adódhatnak és a Polgármesteri Hivatal szakértő
segítségét igénylik ezekben a kérdésekben. Szeretné megköszönni az eddigi segítséget, melyre
a továbbiakban is igényt tartanak.
Ismerteti a nemzetiségi önkormányzat legutóbbi ülésén elfogadott határozatot az
előterjesztéssel kapcsolatban: „ A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésével megkötött 2015. február 15. napjától
hatályos együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy az előterjesztés
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel: A Szekszárdi Német Nemzetiségi
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Önkormányzat és/vagy az általa fenntartott intézmény alapító okiratát Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala készíti el. A működéshez szükséges egyéb alapdokumentumok
előkészítésében pedig a fenntartó és/vagy az intézménye írásbeli megkeresésére
közreműködik. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindazon
állásfoglalásokat és szakmai anyagokat, amelyek a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat illetve az általa fenntartott intézmény működését is érintik, haladéktalanul
továbbítja a fenntartónak és/vagy az intézményének. A Képviselő-testület felhatalmazza az
elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.”
Ács Rezső polgármester: Köszöni a szóbeli tájékoztatást. Javasolja a módosítások beépítését
az együttműködési megállapodásba.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodás módosítására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítással együtt a határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés- melynek létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016. (I.28.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80.§ (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testületével
megkötött 2015. február 5. napjától hatályos
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz,
hogy az előterjesztés mellékletét képező-módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást
jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:
- Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és/vagy az
általa fenntartott intézmény alapító okiratát Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala készíti el, a
működéshez
szükséges
egyéb
alapdokumentumok
elkészítésében pedig a fenntartó és/vagy az intézménye
írásbeli megkeresésére közreműködik.
- Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
mindazon állásfoglalásokat és szakmai anyagokat, amelyek a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az
általa fenntartott intézmény működését is érintik,
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haladéktalanul továbbítja a fenntartónak és/vagy az
intézményének.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. február 5.
Ács Rezső polgármester

7. Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi támogatási
kérelme
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek. A bizottság köszöni
a Mentálhigiénés Műhely munkáját, különösen az adventi időszakra vonatkozóan.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A Mentálhigiénés Műhely szűk anyagi keretek között működik,
igényelnek-e plusz támogatást az önkormányzattól?
Gaálné Hoffercsik Dóra titkár: Természetesen minden támogatásnak örülnek, de tudják jól,
hogy az önkormányzati támogatási keret véges. Külön köszöni a Humán Bizottság anyagi
támogatását.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitaszakaszt.
Ács Rezső polgármester: Amikor az önkormányzatnak lehetősége van több támogatás
adására, főleg azon szervezetek részére, amik komoly munkát végeznek és esetleg
önkormányzati feladatot is átvállalnak, akkor számukra külön források biztosításával
szeretnének kedvezni. A Humán Bizottság a maradék pénzeszközt január elején biztosította
sok civil szervezetnek, mert a költségvetés elfogadása előtti időszakban nehezebben jutnak
forráshoz.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2016. (I.28.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról, valamint a szervezet 2016. évi
önkormányzati támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Mentálhigiénés Műhely 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés a Városi Mentálhigiénés Műhely részére 1.371.000
Ft támogatást biztosít az Egyesülettel kötött ellátási
szerződésben vállalt feladatok 2016. évi ellátására.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás
összegét építse be a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetbe.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

8. Javaslat Szekszárd Város Napjának megállapítására és Szekszárd Büszkesége elismerő
cím létrehozására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy egy megyei jogú városnak illik város napjával
rendelkezni, amikor a díjakat, kitüntetéseket átadhatják. Megnézték a lehetőségeket, melyek
beazonosíthatóan egy naphoz kötődnek és fontos események voltak a városban, a
legalkalmasabbnak az augusztus 29-ét találták, amikor megalakult a városban az első
képviselő-testület. Ahhoz, hogy ezt a napot ki tudják jelölni, rendeletet kell alkotni a
Közgyűlésnek. Arról kell döntenie a Közgyűlésnek, hogy magával a kezdeményezéssel
egyetért, és felhatalmazza a hivatalt arra, hogy készítse elő a következő közgyűlésre a
rendelettervezetet. 2016-ban évfordulót ünnepel Szekszárd, I. Béla Király 1016-ban született,
ő a szekszárdi apátság megalapítója, nem is találhattak volna jobb esztendőt a hagyomány
elindítására. Természetesen minden javaslatot örömmel vesz. A másik a Szekszárd Büszkesége
elismerő cím adományozása. Azt tapasztalták, hogy vannak olyan sportolók, művészpalánták,
akik nagyszerű dolgokat vittek véghez akár a múlt esztendőben is, de a jelenleg működő
elismerési rendszerben nem kaptak megfelelő elismerést. Ha valaki pl. világbajnoki
ezüstérmet ért el, de nem a helyi iskolarendszer tanulója, akkor a Mecénás-díjban nem
részesülhet. Ehhez a díjhoz is szükséges keretfeltételeket megalkotni önkormányzati rendelet
formájában.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.

13

jkv0128

dr. Mezei László képviselő: Az ellenzéki párt munkájára biztos nem lesz szükség és az
országosan ismert kijelölési szokások érvényesülni fognak Szekszárdon is. Véleménye szerint
ilyen típusú díjakat működtetni rendkívül problémás dolog. Le kell rakni az alapokat, meg kell
határozni, hogy kik méltóak ezekre a díjakra. Szeretné aláhúzni az előkészítő bizottságnak a
szerepét. Ezeknek a díjaknak a kiosztása mindig indulatokat szokott kelteni. Naivan számít rá,
hogy egy életképes megoldást talál az előkészítő bizottság.
Ács Rezső polgármester: Nem érti a hozzászólást, mivel nincs szó előkészítő bizottságról. A
polgármesteri hivatal előkészíti az anyagot, melyet a bizottságok megtárgyalnak és a
Közgyűlés fog ebben a kérdésben dönteni. Amikor rendeletet alkot a Közgyűlés, vagy létrehoz
egy díjat, természetesen a legkörültekintőbben kell eljárni. Vannak már működő díjak,
melyekkel kapcsolatban nem tapasztaltak negatív visszhangot. Az, hogy ki miért kap díjat, sok
szubjektumot foglal magában.
Kerekes László képviselő: Támogatja az előterjesztést és úgy gondolja, hogy nagyon jó célt
szolgál a kezdeményezés.
Zaják Rita képviselő: Az augusztus 29-i kijelölt dátumot tökéletes választásnak tartja a Város
Napjává tenni.
Ács Rezső polgármester: Reméli, hogy jó rendezvényeket fognak köré szervezni, amikkel
vendégül láthatják a szekszárdiakat. A költségvetés tervezésénél figyelembe fogják venni ezt
a programot.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2016. (I.28.) határozata
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és Szekszárd
Büszkesége elismerő cím létrehozásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
augusztus 29-ét Szekszárd Város Napjává nyilvánítja, felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy ennek rendeleti előkészítését a
következő közgyűlésre készítse el.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Szekszárd
Büszkesége” elismerő cím részletszabályait a következő
közgyűlésre dolgozza ki, és rendeleti szabályozásával együtt
terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
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9. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2011-2013. évi, bevétellel
nem fedezett költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Gyurkovics János képviselő megérkezett az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 14 fő, a
közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A 2011-2013. év vonatkozásában született egy megállapodás a város
és a korábbi Gemenc Volán Zrt., most már DDKK Zrt. között. A cég végig partner volt abban,
hogy egy olyan megállapodás szülessen, amely az önkormányzat teherbíró képességének a
határán belül van. A helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati feladat,
ami azzal jár, hogy ha a keletkezett bevételek nem fedezik a költségeket, akkor az
önkormányzatnak a kieső bevételeket fedeznie kell. A szerződés 2016. december 31-ig van
hatályban és az idei esztendőben kell eldönteni, kivel végezteti az önkormányzat a
tevékenységet. A javasolt új napirendi pont is lehetőséget biztosít a buszpark lecserélésére,
fenntarthatóbbá tenné a közösségi buszközlekedést. A buszmenetrendet felül kell vizsgálniuk
a szerződés megkötése előtt. Javasolja a Közgyűlésnek az együttműködési megállapodás
jóváhagyását. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2016. (I.28.) határozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 20112013. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek megtérítésére
vonatkozó megállapodás megkötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja az Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység 2011-2013. évi, bevétellel nem fedezett
költségeinek megtérítése tárgyában létrejövő megállapodást. A
Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, a
jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
2.
A Közgyűlés a megállapodásban rögzített 63.668.700.- Ft
kifizetését a 2015. évi költségvetés általános tartalék kerete
terhére biztosítja.
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Határidő:
Felelős:

2016. január 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

10. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Köszönti a Caminus Kft. ügyvezető igazgatóját, Huszár Tibor Urat. Az
önkormányzat továbbra is a Caminus Kft-n keresztül szeretné ellátni a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást, ehhez szükség van a közszolgáltatási szerződés módosítására. A Közgyűlés
jóváhagyását kéri az előterjesztéssel kapcsolatban.
A polgármester kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nagyon örül, hogy létrejött a megállapodás, mert amit a Kormány
elrontott a témában, legalább a város megpróbálja helyrehozni.
Ács Rezső polgármester: A Kormány intézkedései is az állampolgárok érdekeit szolgálják,
természetesen vannak nehézségek, amiket át kell hidalni. Helyben olyan döntéseket kell
hozni, ami a szekszárdiak számára elfogadható.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2016. (I.28.) határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatási
szerződés módosítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján – az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal - jóváhagyja a CAMINUS Tüzeléstechnikai
Kft-vel megkötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés
módosítását.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a
jegyzőt annak ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. január 28.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

11. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság tartalékkeretéből
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy az I. Béla
Alapítvány 320.000,-Ft támogatási kérelmét is elbírálta a bizottság és megszavazta a
támogatást az ezeréves évforduló eseményeinek finanszírozására, ezért kéri a határozati
javaslat kiegészítését az I. Béla Alapítvány 320.000,-Ft összegű támogatásával.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a tájékoztatást, javasolja a módosítás beépítését a
közgyűlési határozatba.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A múltkori bizottsági ülésen döntöttek a bizottsági alap maradványának
felhasználásáról, azokat a bizottsági döntéseket nem látja az előterjesztésben, a Humán
Bizottság elnökétől kérdezi, nem kell arról a Közgyűlésnek dönteni?
Ács Rezső polgármester: Az egyesületek támogatási kérelmeiről bizottsági hatáskörben
dönthet a Humán Bizottság.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítését az elhangzottak
szerint, melyet a Közgyűlés- melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a Közgyűlésmelynek létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2016. (I.28.) határozata
a Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből nyújtott
alapítványi támogatásokról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Humán Bizottság 2015. évi Tartalék Keretéből 770.000,-, Ftot átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására.
Sor-szám
1.
2.

Alapítvány neve
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
„Segíts Rajtam !” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány

17

2015. évi Tartalékkeret
50.000 Ft
50.000 Ft

jkv0128

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért
Közhasznú Alapítvány
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
A Diákokért Alapítvány
I. Béla Alapítvány
Tehetségekért Alapítvány
Gyermekek Szabadidejéért Alapítvány
Szekszárdi Gyermeklánc Alapítvány
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
Eszterlánc Alapítvány
Összesen:

30.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
350.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
770.000 Ft

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2016. január 28.
2. pont tekintetében: 2016. február 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

12. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottságnak.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy megvan-e az anyagi háttere a fedett
uszoda működtetésének?
Zaják Rita képviselő: Azzal, hogy átvette a fedett uszoda működtetését a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft., meg szeretné kérdezi, mennyi plusz terhet jelent ez pénzügyileg
a városnak?
Csillag Balázs ügyvezető: 2015. október 10-én került a Nonprofit Kft-hez a létesítmény
működtetése és ezzel egyidőben számított költségvetés alapján döntés született, amely
kimondta, hogy 53 millió forintot kap a Kft. a többletköltségek fedezésére. A dolgozók bére
18

jkv0128

havi szinten járulékokkal együtt 4,1 millió forint. Az üzemeltetés 2016 májusáig szól, nyári
időszakban a dolgozók bérét kitermeli a családbarát fürdő. A következő téli szezonról viszont
gondoskodni kell.
Zaják Rita képviselő: A feltételek biztosításához új eszközök beszerzésére volt szükség, van
ennek többletköltsége ahhoz képest, amit ott megszavazott a Közgyűlés?
Rácz Zoltán képviselő: Egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. átvette a működtetést, de neki is
ez a kérdés jutott eszébe.
Ács Rezső polgármester: A képviselők döntöttek az 53 millió forint megszavazásáról, mely a
Kft. részére a többletköltségek fedezésére szolgál.
Csillag Balázs ügyvezető: Az üzemeltetés megkezdése után elég sok problémával
szembesültek, melyek nem voltak betervezve az eredeti költségvetésbe. Néhány hete
helyeztek üzembe egy páramentesítő berendezést a sátortetős uszodában, mely a benti párás
levegőnek a hőjét visszanyeri és azzal fűti elő a kintről beszívott levegőt. A rendszer
kiépítésének a bekerülési költsége remélhetőleg két szezon alatt visszatérül.
dr. Mezei László képviselő: Véleménye szerint rendkívül nehéz helyzetet kell megoldania az
ügyvezetőnek. A helyszínen történt egyeztetés közben kiderült, hogy maga az elképzelés
szinte életképtelen. Kérdése, hogy aki úgy döntött, hogy a sátorszerkezetet téli időszakban
erre a helyre telepíti, az műszakilag mennyire volt felkészült? Miért hozták ezt a döntést?
Ács Rezső polgármester: Mielőtt átadja a szót az Ügyvezető Igazgató Úrnak, elmondja, hogy
nehéz helyzetben kellett döntést hozniuk, a tét az volt, hogy lesz-e úszás Szekszárdon. A
Modern Városok Program hatására le tudják tenni az új uszoda alapkövét, a tervek
rendelkezésre állnak, de a projekt kivitelezése még egy szezont igénybe vehet. Ha nyár elején
derült volna ki a probléma, akkor elképzelhető lett volna az egyetemi kar uszodájával
együttműködést kialakítani. A dolgozók bérével kapcsolatban elmondja, hogy ugyanazok az
emberek dolgoznak a nyári fürdőben, mint az uszodában a téli szezonban. Sajnos augusztus
végén derült ki, hogy esetleg életveszélyes az épület, nem engedhetnek be egy szekszárdit
sem. Meg kellett hozni egy döntést, hogy az iskolai úszásoktatás, a vízilabda és más vízisport
feltételeit tudják biztosítani. Azzal nem segít senki a helyzeten, ha elmondja, hogy miért nem
jó valami, de jobb megoldási javaslatot nem tár eléjük.
Csillag Balázs ügyvezető: Kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy a problémára megoldást
keresve az látszott, hogy az úszómedence fölé csak sátras megoldásban tudnak gondolkodni.
Szóba került a légtartásos sátor is, melyhez betonkoszorút kellett volna helyezni. Az
üzemeltetés hozzájuk került, így a legjobb megoldást kellett megtalálniuk. Az oktatási
intézményekkel egyeztettek, egy hónapos csúszással tudták az úszásoktatást megkezdeni,
ezért egy hónappal közelebb fogják abbahagyni, így a létesítményt nagyon gyors tempóban
kell majd lebontani a strandfürdő nyitása miatt.
Több kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Szeretné hangsúlyozni, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nincs
felelőssége a dologban. 2000-ben volt egy szakvélemény, mely szerint a most beépített
berendezést már akkor be kellett volna szerelni. Megkérdezte az akkori polgármestert- Kocsis
Imre Antalt- hogy miért nem tettek eleget a szakvéleményben leírtaknak? Ő elmondta, hogy
butaságnak tartotta, hogy egy meleg vizű medence légteréből párát vonjanak ki. Horváth
István korábbi polgármestertől szintén megkérdezte ezt, aki válaszra sem méltatta.
Polgármester Úrtól is megkérdezi, miért nem került sor hamarabb a berendezés
beszerelésére? Amikor a helyszínt megtekintették, alá kellett írniuk papírokat, hogy saját
felelősségükre mennek az épületbe, mely véleménye szerint nem életveszélyes. Nem történt
semmi a vizsgálat óta, üresen áll a ház. Akik az épületben dolgoznak, védőfelszerelés nélkül
teszik ezt.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné a Közgyűlés figyelmébe ajánlani, hogy többször
átvizsgálták a kérdést szakértőkkel, a Közgyűlés novemberi ülésén elhangzott, hogy nagyon
értékes területről van szó és tervek vannak vele. Műszakilag nem írta le senki, hogy
alkalmatlan az üzemelésre az épület. Ha korlátozottan használható, érdemes lett volna
műszakilag megvizsgálni, meg lehet-e oldani a problémát pl. álmennyezettel. A város 18 millió
forintot fizetett ki a felszámolónak, nem érti, mire. Véleménye szerint a legrosszabb megoldást
választotta a város vezetése. Ami az új versenyuszoda megépítésének beruházását illeti, a
strandfürdő megépülését egy kereskedelmi bank finanszírozta meg, aminek az összegét
másfélszeresen ki fogja fizetni valaki, ez 1,7 milliárd forint kamat. A fürdő 86-87 napig működik
a városban. 24 ezer forintba kerülne a belépőjegy, ha veszteség nélkül akarnák működtetni. Ő
azt kéri a polgármestertől, hogy tényeket soroljon fel az uszodával kapcsolatban: mire fizettek
ki 18 millió forintot a felszámolónak, hogy működik együtt a várossal a megoldás keresésében?
Ács Rezső polgármester: Reagálni szeretne az elmondottakra. Nem tudja, honnan vette a
képviselő az 1,7 milliárd forint kamatot. A fürdővel kapcsolatban senkire nem fognak terhet
hagyományozni, mert elrendezik a kérdéseket, amiket a képviselőtársa feszegetett.
Elmondták korábban is, hogy tíz évvel ezelőtt Pécsett egy hasonló technológiával épült uszoda
mennyezetéből egy negyven négyzetméteres darab leszakadt. Szerencsére a hajnali órákban
történt a dolog, így nem volt senki a medencében. A szekszárdi uszoda szakvéleményében azt
írták, hogy addig nem lehet bemenni, amíg a mélyebb vizsgálatokat el nem végzik azokon a
területeken, ahol beburkolták a szerkezetet. Az nem igaz, hogy nem történik semmi, mert
felállványozták a szerkezetet és kértek egy árajánlatot, illetve megrendelik azt a
szakvéleményt, ami alapján döntést tudnak hozni. Az igaz, hogy ma Magyarországon egy
uszoda sem tudja fenntartani magát. El kell dönteni, hogy a megyeszékhelyen csak gazdasági
oldalról néznek valamit és nincs uszoda és vízi sportok. A kötelező úszásoktatás feltételeit az
önkormányzatnak kell megteremtenie. Az az uszoda, amit el fognak kezdeni építeni és több
mint 500 millió forintot adnak hozzá a helyi vállalkozások, vélhetően ugyanúgy nem lesz
önfenntartó, bármilyen alternatív technológiával is csinálják. Tényleg nem könnyű egyébként
bejutni a lezárt uszoda épületébe, mert veszélyes területté nyilvánították és a felelősség amivel jár a belépés- nagy.
Kerekes László képviselő: Az a véleménye, hogy az új megoldás a lakosság szempontjából
alkalmas arra, hogy normális körülmények között ússzanak a felnőttek- vízilabdára nem
alkalmas a medence-, a gyerekek szempontjából a levegő hőmérséklete nem mindig megfelelő
talán. A véleményével sokan nem értenek egyet, a városnak nagyon sokba kerül fenntartani
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ezt a megoldást. Kíváncsi, hogy mi lesz a régi fürdő területének a sorsa, a városban mennek a
pletykák.
Ács Rezső polgármester: Megadja a szót dr. Mezei László képviselőnek egy perc felszólalásra.
dr. Mezei László képviselő: Amikor a Szekszárdi Vízmű Kft. felvett 3 millió euro hitelt tíz éve,
akkor 14.3 százalék BUBOR-ért vette fel. Mennyi annak az éves kamata és tíz év után mennyi
lesz a kamat? Egy milliárd forintnak mennyi a kamata? Ki fogja kifizetni? Milyen árbevételből
fizetik? Ki fogja ezt 2024-ig fizetni és miből? Tele van a városvezetés olyan ügyekkel, mint az
Alfa-Nova Kft. ügye, az uszoda ügye, véleménye szerint baklövéseket követnek el, ez a
városnak nem jó.
Ács Rezső polgármester: A Képviselő Úr a Szekszárdi Vízmű Kft. által felvett hitelt említette,
mely nem akkora összegű hitelfelvétel volt és nem olyan kamatfeltételekkel. Megérti, hogy az
ellenzéki képviselők csak a botránykeltésben érdekeltek, nem nyújtanak a városlakóknak
megoldási lehetőséget ezekben az ügyekben. Az Alfa-Novával kapcsolatban elmondja, hogy
rengeteget kommunikáltak az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
Rácz Zoltán képviselő: A pécsi uszoda álmennyezete fából volt, a szekszárdié poliészter. Egy
darab tartóelem szakadt ki az álmennyezetből, amit meg lehetett volna csinálni. Párszor már
leírta, hogy mi a megoldás, tehát lebontani az álmennyezetet, mert rossz, hibás a tervezése, a
tartószerkezetet kívülre kellett volna tenni, egyébként az épület bírná az igénybevételt.
Kerekes László képviselő: Ő nem képvisel politikai pártot, a saját véleményét képviseli.
Zaják Rita képviselő: Abban látja az alapproblémát, hogy hirtelen irtózatos mennyiségű pénz
szakadt az országra. Ezt a pénzt nem úgy használja fel az ország, ahogy kellene. A fürdő 100 %
hitelből épült meg, pályázati támogatás nélkül.
Ács Rezső polgármester: A hitelhez önerő is kellett, ezt hozzá kell tenni.
Zaják Rita képviselő: Kijavítja magát, önerőből és hitelből épült a fürdő. Nem használtak fel
hozzá pályázati pénzt, a Kormány időközönként segít a hitelek rendezésében, de ezek a pénzek
nem fán teremnek. Az uniós pénzekkel is gondosan és körültekintően kellene bánni. A 2015
augusztusában született tanulmány, amiről már beszéltek, 1998-as és 2000-es vizsgálatokra
utal vissza. Ez azt jelenti, hogy 2000 után nem született vizsgálat a szokásos évi felülvizsgálaton
kívül. Elhangzott, hogy ő miért nem szólt képviselőként, de úgy gondolja, nem az ő dolga volt.
Elmondja, hogy két gyermeke érintett az úszásoktatásban, az a tapasztalatuk, hogy jéghideg a
zuhanyzóból jövő víz, továbbá mély a víz, a kicsiknek nem megoldott az úszásoktatás, ráadásul
a gyerekek kint álldogálnak a hidegben. Öltözőnként három darab hajszárító van, van olyan
osztály, ahol húsz hosszú hajú lány van és hat fiú. A gyerekek félig megszárított hajjal mennek
ki a hidegbe. Azt gondolja, hogy ha nem tudják biztosítani a feltételeket, nem kell úszást
oktatni, biztosan van más megoldás a kiváltásra.
Ács Rezső polgármester: Kéri a képviselőket, hogy a napirendhez kapcsolódóan szólaljanak
fel.
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Kővári László képviselő: Kéri ő is, hogy a napirendhez kapcsolódóan szóljanak hozzá a
képviselők a témához.
Ács Rezső polgármester: Az új uszoda építésével kapcsolatban 2013-ban elkészült a terv és
2014 februárjától érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Ez az ügy nem befolyásolja a régi
uszoda területét, melyet természetesen majd fejlesztési célra kell használni.
Több hozzászólás nem hangzott el. dr. Mezei László képviselő elhagyta az üléstermet, a
képviselők létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2016. (I.28.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
hozzájárulását adja, hogy a Szekszárdi Sportközpont NKft.
telephelyet létesítsen az önkormányzat tulajdonában álló
3803/4. hrsz-ú ingatlanon.
2. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetése terhére a Kft. törzstőkéjét
3.000.000,-Ft-ra felemeli 2.500.000,-Ft pénzbeli hozzájárulás
biztosításával.
3. A Közgyűlés felkéri a NKft. ügyvezetőjét, hogy indítsa meg a cég
alapító okiratának módosítására vonatkozó eljárást.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításával kapcsolatban keletkező iratok aláírására.
Határidő: 1. pont tekintetében 2016. január 28.
2., 4. pont tekintetében 2016. március 15.
3. pont tekintetében 2016. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. pont tekintetében Csillag Balázs a Szekszárdi
Sportközpont NKft. ügyvezetője

13.

A településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapítása
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Főépítész Asszonytól, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Herr Teréz főépítész: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2016. (I.28.) határozata
a településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv részleges módosításához kapcsolódó
környezeti értékelés szükségességének megállapításáról szóló
előterjesztést megtárgyalta, és mint a terv kidolgozásáért felelős
szerv - a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek
véleményével megegyezően, továbbá figyelembe véve azt, hogy
a tervezett módosítások nem idéznek elő olyan környezeti
változásokat, melyek az emberi egészségre vagy a környezetre
kockázatot jelentenének, és országhatáron átterjedő környezeti
hatással a változtatások során nem kell számolni - megállapítja,
hogy a környezeti vizsgálat elvégzése szükségtelen.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

14.

Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosítása
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Főépítész Asszonytól, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Herr Teréz főépítész: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

23

jkv0128

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 13 fő- 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2016. (I.28.) határozata
a településrendezési terv 2016/1. számú részleges
módosításáról

-

-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2016/1. sz. részleges módosításának
programját megtárgyalta, és
az Allende utca - Barátság utca között fekvő 4845/20. hrsz-ú
zöldterület – közpark területfelhasználási egységbe sorolt
terület déli részét egészségügyi alapellátási funkciójú épület
elhelyezését lehetővé tévő beépítésre szánt területté,
valamint ezzel egyidejűleg a Gemenc parkolótól északra fekvő,
Ln-3 jelű építési övezetbe sorolt 2709/14. hrsz-ú terület egy
részét beépítésre nem szánt zöldterületté kívánja átminősíteni.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a településrendezési
eszközök módosításának előkészítésére.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

15.

Javaslat az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend
kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Főépítész Asszonytól, hogy szeretné-e kiegészíteni az
előterjesztését?
Herr Teréz főépítész: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Mezei László képviselő visszajött az ülésterembe. A képviselők létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2016. (I.28.) határozata
az újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos
eljárásrend kidolgozására, a településrendezési terv részleges
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
újonnan beépítésre szánt területekkel kapcsolatos eljárásrend
kidolgozására, a településrendezési terv részleges módosítására
vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy dolgozzon ki az újonnan beépítésre szánt területek
közművesítésével és beépítésével kapcsolatos eljárási rendet,
valamint vizsgálja felül a településrendezési tervben az érintett
területeket, készítse elő az indokolt módosításokat, tegyen
javaslatot a közmű- és útépítés ütemezésére.
Határidő:
Felelős:

16.

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Javaslat belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: A kistérség megszűnésével kapcsolatban vállalta el Szekszárd Város
Önkormányzata a belső ellenőrzés biztosítását, mellyel kapcsolatban feladat-ellátási
megállapodásokat kell kötniük a településekkel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2016. (I.28.) határozata
a
belső
ellenőrzési
feladat-ellátási
megállapodás
jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási
megállapodást köt Alsónána Község Önkormányzatával,
Alsónyék
Község
Önkormányzatával,
Báta
Község
Önkormányzatával, Bátaszék Város Önkormányzatával,
Bogyiszló Község Önkormányzatával, Decs Nagyközség
Önkormányzatával, Fácánkert Község Önkormányzatával,
Felsőnána
Község
Önkormányzatával,
Kéty
Község
Önkormányzatával, Medina Község Önkormányzatával, Murga
Község Önkormányzatával, Pörböly Község Önkormányzatával,
Sárpilis
Község
Önkormányzatával,
Sióagárd
Község
Önkormányzatával, Szálka Község Önkormányzatával, Szedres
Község Önkormányzatával, Várdomb Község Önkormányzatával,
Zomba Község Önkormányzatával, amelyet Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogad.
2. A Közgyűlés a feladat-ellátási megállapodásokban szereplő
megbízási
díjakat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által, a feladatellátás érdekében alkalmazott egy fő belső ellenőr
foglalkoztatása teljes költségének lakosságarányosan a
településekre osztott összegek figyelembe vételével állapítja
meg.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
megállapodások aláírására, a jegyzőt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

17.

1. pont tekintetében 2016. január 28.
2.pont tekintetében 2016. március 01.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a szekszárdi 3802. hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról
(1.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.

Csillag Balázs ügyvezető: Segítségképpen elmondja, hogy arról a területről van szó, amin a
„focistadion” van, illetve a felújított öltözők. Ez korábban a Magyar Államkincstár
tulajdonában volt és a város úgy kapta meg térítésmentesen, hogy a továbbiakban is sportcélú
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ingatlanként legyen használva. A beszámoló azt tartalmazza, hogy milyen célra használták a
területeket.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket. Zaják Rita képviselő kiment az
ülésteremből. A képviselők jelenlegi létszáma 13 fő, a Közgyűlés határozatképes.
Kerekes László képviselő: Az előterjesztésben olvasta, hogy a labdarúgók ingyen használják a
területet. Hogy lehet ez, amikor más egyesületek fizetnek a használatért?
Csillag Balázs ügyvezető: Sajnos a beszámolóban tévesen szerepelt az ingyenes használat. A
labdarúgó egyesülettel van szerződése a Sportközpontnak, pontosan 8.4 millió forintot
fizetnek éves szinten az ingatlanok használatáért. Ebben benne van a műfüves pálya, az
edzőterület és az öltözők is. Azért maradt benne a „térítésmentes” kifejezés az
előterjesztésben, mert a társasági adókedvezmény (röviden: TAO) adta lehetőséget
kihasználva az egyesület pályázott az öltözők felújítására, akkor született egy négyoldalú
megállapodás az egyesület, a város, a sportközpont és a városfejlesztési kft. között az építés
kapcsán, melyben benne van, hogy ha a fejlesztést végrehajtják, akkor térítésmentesen
használhatják az öltözőépületet. A területet az egyesület azonban nem ingyen használja.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2016. (I.28.) határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú, Szekszárd, Sport u. 1. C. alatti
„sporttelep” ingatlan haszosításáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú, Szekszárd, Sport u. 1.C.
alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámolót.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót és az azt
jóváhagyó határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. részére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

18.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának jóváhagyása
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Létrejött a Hivatalon belül a Stratégiai és Tervezési Osztály, akik
felelősek a pályázatok lebonyolításáért. Ennek a vezetője kérte, hogy egyértelműek legyenek
a viszonyok a terület vonatkozásában. Megkéri Frey Tímea osztályvezetőt, fáradjon ki mellé
válaszolni az esetleges kérdésekre. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és azt
elfogadásra javasolja.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, dr. Haag Éva alpolgármester elhagyja az
ülésteremet. A képviselők létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: A Stratégiai és Tervezési Osztály vezetője és kollégái milyen
irányelveket határoztak meg a szabályzat kialakításánál? Milyen szempontok alapján fogja
vezetni az osztályt? Milyen pályázati lehetőségeket szeretnének megragadni a pályázatokhoz?
Ács Rezső polgármester: A pályázatoknál az önkormányzat és a hivatal együtt kell működjön.
A Gazdasági Programot tavaly elfogadták, abban megvannak a fő stratégiai irányok a város
fejlesztésére vonatkozóan. Ehhez igazítják a Modern Városok Programot, a TOP-os
pályázatokat és egyéb pályázati lehetőségeket. Kevés kivétellel a pályázatoknak van önerőelőírása, melyet a költségvetésből biztosítani kell, a pályázatokon való induláshoz és az önerő
biztosításához pedig kell a Közgyűlés jóváhagyása.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: A Pályázati Szabályzat 8/C. pontjában írták- „bármely feladatot ellátó
munkavállaló”- jelezheti a pályázati lehetőségeket. Megkérdezi, hogy ő képviselőként annak
számít-e? Saját tapasztalata, hogy egyszer jelezte egy óvodafejlesztési pályázati részvétel
lehetőségét, mely nem jutott el a Humán Bizottságig sem.
Ács Rezső polgármester: Nyilván, ha valakinek tudomása van ilyen pályázatokról, jelezze a
hivatal felé. Természetesen meg kell nézni, hogy a pályázati feltételeknek megfelelnek-e az
intézmények, illetve az önkormányzat. A Képviselő Asszony egyik kategóriába sem tartozik, de
természetesen jelezze, ha megfelelő pályázatot talál. Azok vannak felsorolva a Pályázati
Szabályzatban, akik kötelesek jelezni a pályázati lehetőségeket.
Rácz Zoltán képviselő: Az a problémája, hogy a Pályázati Szabályzatból az derül ki számára,
hogy egyetlen embernek van döntési joga a pályázatokkal kapcsolatban, a polgármesternek.
Nem biztos, hogy igaza van, de ki kellene jobban szélesíteni a kört, akár a lakosság részéről is.
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Ács Rezső polgármester: A pályázatokkal kapcsolatban a végső döntést a Közgyűlés mondja
ki. A polgármesternek is felelőssége van a költségvetéssel kapcsolatban. Ha minden
pályázatnál be kellene vinni a Közgyűlés elé a részdöntéseket- például, hogy ki legyen az adott
pályázat projektmenedzsere-, rengeteg munka lenne, és sok időbe telne. Azt nem mondhatják
a képviselők, hogy nem értesülnek a beadandó pályázatokról, hiszen minden közgyűlésen van
ilyen előterjesztés.
dr. Mezei László képviselő: Ő is úgy érzi, hogy túl nagy felelősség jut a polgármesterre a
pályázatokkal kapcsolatban. Nem hiányzik, hogy nincsenek egészséges viták?
Ács Rezső polgármester: Válasza az, hogy nem hiányzik. A polgármesternek a Szabályzatban
felsorolt kötelezettségvállalási, utalványozási és egyéb jogköreit a Polgármesteri Hivatal belső
szabályzatai alapján gyakorolja. A polgármester előkészíti a megállapodást, a Közgyűlés
jóváhagyja.
Rácz Zoltán képviselő: Ez azt jelenti neki, hogy sínre teszi a dolgot és minden megy a maga
útján.
Ács Rezső polgármester: Méltatlan a hozzászólás a Közgyűléshez.
Kővári László képviselő: Jelzi, hogy az előző héten hívta fel a figyelmét az egyik óvodavezető
egy 100%-os támogatású pályázatra. Továbbította a Stratégiai Osztály vezetőjének az
információt. Előző decemberben az Országos Agrárkamara ülésén elhangzott, írásban leadott
vidékfejlesztési stratégia teljes anyagát továbbította a hivatalnak, hogy fel tudjanak készülni a
várható pályázatokra.
Több hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 13 fő- 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2016. (I.28.) határozata
a Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
elfogadja a határozat mellékletét képező Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Pályázati Szabályzatát.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős:
dr. Varga Katalin jegyző
dr. Haag Éva alpolgármester visszatér az ülésterembe. A képviselők jelenlegi létszáma 14 fő, a
közgyűlés határozatképes.
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19.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási kérelme
(21.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Az áldozatsegítő program az önkormányzat 2016 évi költségvetését
érinti, két áldozatsegítő munkatárs éves bérét tartalmazza járulékokkal együtt. A jövő
vonatkozásában szükségesnek tartja lefolytatni az egyeztetéseket a városi
rendőrkapitánysággal, kormányhivatallal, hogy hatékonyabban és a párhuzamosságokat
megszüntetve próbálják meg működtetni. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
17/2016. (I.28.) határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
elfogadásáig 2 fő munkavállaló 12 havi bruttó bérének megfelelő
5.760.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére az áldozatsegítési és
bűnmegelőzési feladatok ellátására.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatási
összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építse be.

20.

Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. január 28.
2. pont tekintetében: 2016. február 15.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Tájékoztatja a
Közgyűlést, hogy a napirendi pontot nem tárgyalta bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2016. (I.28.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
252/2014. (XII.18.), a 253/2014. (XII.18.), a 110/2015. (V.28.),
113/2015. (V.28.), 115/2015. (V.28.), 119-120/2015. (V.28.), a
159/2015. (VII.2.), 169/2015. (VIII.18.), a 175/2015. (VIII.18.), a
191-192/2015. (IX.23.), a 206/2015. (X.28.), a 210/2015. (X.28.),
220/2015. (X.28.), 225/2015. (X.28.), a 244/2015. (XI.19.), a
249/2015. (XI.19.), a 261-264/2015. (XI.25.), a 265-268/2015.
(XII.04.), a 272-278/2015. (XII.17.), a 281-291/2015. (XII.17.)
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Határidő:
Felelős:

2016. január 28.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, melyet a Közgyűlésmelynek létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
19/2016. (I.28.) határozata
a Szent István tér 18. sz. alatti társasház tetőtér ráépítésének
ártalmatlanítására kötött megállapodás módosításának
jóváhagyásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja azon megállapodás létrejöttét, amelyben a Szent
István tér 18. szám alatti Társasház tetőtér ráépítése
vonatkozásában, a 4-5. lakásokból a galambürülék és
galambtetem eltávolítása, lakások fertőtlenítése, meglévő
szabad nyílások lezárása és a már beépített, esetlegesen
elkoszolódott víz – szennyvíz csövek teljes körű, teljes
hosszban történő tisztítása, ideiglenes védőkorlát kiépítési
munkálatainak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés
pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint realizálódik:
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. útján rendelkezésre bocsátott
vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj 85%-ával
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egyenértékű összeg 50%-át a megállapodás valamennyi Fél által
történő jóváhagyását követő 8 munkanapon belül a Társasház
átutalja az Attila Hungary Kft. részére, a fennmaradó 50%
kifizetése pedig az Attila Hungary Kft. a megállapodás aláírását
követő készre jelentése után, a szerződésszerű teljesítést
valamennyi Fél dokumentált, együttes jóváhagyását követően
kiadott teljesítésigazolást követően történik meg.
2. A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t a külső
szakértő tevékenységével kapcsolatos felelősségi rendszer
pontosítására, szükség esetén szigorítására.
Határidő: 2016.01.28.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
Bálint Zoltán ügyvezető

21.

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő indokokat figyelembe
véve döntsön a közgyűlés és nyilvánítsa ki azt a törekvését, hogy a szekszárdi polgárok
biztonságban érezhessék magukat. Ez egyfajta kinyilatkoztatás a közgyűlés részéről annak
vonatkozásában, hogy azt a nyugodt légkör, ami a városban van, nem szeretnék kockáztatni.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő kioszt a képviselőknek egy nyilatkozatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Rácz Zoltán képviselő: Felolvassa a kiosztott nyilatkozatot.
Ács Rezső polgármester: Kéri a képviselő urat, hogy tanulmányozzák az SZMSZ-t, mert ha
legközelebb fel szeretne olvasni a képviselő egy központilag megírt politikai nyilatkozatot,
akkor ügyrendi felszólalásban kell ezt megtenni és jelezni, hogy nem kívánnak részt venni a
szavazásban. Most a város álláspontját szeretnék leszögezni a kérdésben. Mindenki
elmondhatja természetesen a véleményét ebben az ügyben, sajnos az utóbbi hónapok
történései megerősítették azt a szándékot, hogy valamilyen formában a településeknek is
véleményt kell nyilvánítani. Az MSZP két képviselőjének nyilatkozatát, miszerint nem kívánnak
részt venni a szavazásban, tudomásul veszik.
Rácz Zoltán képviselő és dr. Mezei László képviselő elhagyják az üléstermet. A képviselők
jelenlegi száma 12 fő, a Közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Az szokott elhangzani, hogy országos politikát ne hozzanak a közgyűlésre,
kíváncsi rá, hogy ez az előterjesztés hogy kerül ide? Másik kérdése, hogy országos szinten hány
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fő befogadásáról van szó? Úgy gondolják, hogy Magyarország problémája a bevándorlás
szabályozása vagy Európáé? Ismernek közvetlen környezetükben olyanokat, akik nem
hazánkban születtek, hanem ezekből az országokból jöttek, és orvosként vagy más feladatot
látnak el tisztességgel?
Ács Rezső polgármester: Azt gondolja, hogy városi képviselőként kell a véleményt
megformálni. Természetesen mindenki figyeli a híradásokat és emlékeznek azokra az
emberekre, akik úgy akartak az országba belépni, hogy nem adják meg a
személyazonosságukat. Egyre több terroristáról derül ki, hogy Magyarországon keresztül ment
más európai országba. Emlékeznek azokra, akik kövekkel dobálták a határőröket, ez a jelenség
Szekszárdra még nem ért el, és reméli, hogy nem is fog. Eddig is bejöhetett az országba és a
városba az, aki szeretne letelepedni és munkát vállalni. Itt azokról az emberekről van, szó, akik
pl. az észak-európai városokban nem tudják betartani a normákat.
Zaják Rita képviselő: Tudomása szerint a 120 ezer betelepülőből azokat akarja az Unió
betelepíteni, akiknek megvan a letelepedéshez az adottságuk.
Ács Rezső polgármester: Ha valaki bejött az unió területére, az szabadon utazhat.
Gyakorlatilag ők már ellenőrizhetetlenek.
Több kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Azt gondolja, hogy ez a bolygó legnagyobb problémája és az is lesz
évekig. Kinyilatkoztatások helyett oda kellene ülni a közös asztalhoz egy eredményes
megoldás megtalálásához. Érti, hogy most minden önkormányzatnak „teljes vállszélességgel”
össze kell tartani, de ezen a szavazáson nem kíván részt venni.
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet. A képviselők jelenlegi száma 11 fő, a Közgyűlés
határozatképes.
Kerekes László képviselő: Inkompetensnek látja a Közgyűlést. Magánemberként aláírta, de
úgy gondolja, hogy a Közgyűlésnek nem ez a feladata. Tartózkodni fog a szavazásnál.
Szabó Balázs képviselő: Úgy gondolja, hogy nemzeti érdek a szavazáson való részvétel. Aki
nem így gondolja, az a magyar nemzet ellen szavaz. Elmondja, hogy ez az ő pártjának a
politikája volt, ha már meghozta a Fidesznek a népszerűség-emelkedést, akkor kéri, hogy ez
tartson is ki.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 11 fő- 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20/2016. (I.28.) határozata
az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési
kvóta elutasításáról
1. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
2. Csatlakozik a Magyar Kormány azon törekvéséhez, mely az
ország jövőjét meghatározó, az Európai Unió által
kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta megvalósítását
kívánja megakadályozni. Elutasítja, hogy Szekszárd Városa és
Magyarország egész területére akaratunkkal ellentétesen, a
világ bármely részéről betelepítéseket hajtsanak végre.
3. Elfogadja a határozat mellékletét képező Állásfoglalást.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott
Állásfoglalás aláírására és annak Magyarország Kormánya
részére történő megküldésére.
Határidő:
Felelős:

22.

2016. január 28.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. IV.
negyedév)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Javasolja a határozati
javaslat megszavazását.
Kerekes László képviselő elhagyja az üléstermet, a jelenlegi képviselők száma 10 fő, a
Közgyűlés határozatképes.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 10 fő- 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
21/2016. (I.28.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
2015. IV. negyedévére vonatkozón
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2015. október 1. – 2015.
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december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

23.

2016. január 28.
Ács Rezső polgármester

Tájékoztató az országos szintű kitüntetések adományozásának lehetőségéről
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: A Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság örömmel fogadta a kezdeményezést,
mely hiánypótló jellegű.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz.
A közgyűlés a tájékoztatást – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.

24.

IKOP-3.2.0-15 számú, Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázaton való részvétel
szándéka
(26. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Rácz Zolán, Kerekes László és dr. Mezei László képviselő visszatér az ülésterembe. Szabó Balázs
képviselő elhagyja az üléstermet. A képviselők jelenlegi létszáma 12 fő, a Közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A helyi közösségi közlekedés tekintetében pályázatokkal megnyíló
lehetőség lehet a dízel-üzemű buszok környezetbarát lecserélésére. A jelenlegi buszok az
útfelületnek sem tesznek jót. A Volán Társaság megkereste a várost azzal az elképzeléssel,
hogy vegyenek részt az IKOP pályázaton, de a részvételhez ki kell nyilvánítani a Közgyűlés
szándékát erre vonatkozóan, hogy a szakmai kormányrendeletbe bekerülhessen a város is a
pályázók közé. A teljes buszpark gázüzemű buszokra történő lecseréléséről és egy töltőállomás
létesítéséről van szó, amelyre lehetősége lenne a városnak. Kéri az előterjesztés támogatását.
Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 13 fő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Miért gázüzemű buszokra cserélnék le az állományt, miért nem
elektromos buszokra? Csak erre ad lehetőséget a pályázat?
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Ács Rezső polgármester: Tavalyi évben Pakssal közösen pályáztak elektromos buszokra, de
annak a pályázatnak hosszú a kifutási ideje. A jelenlegi technológia mellett nagyon drága a
buszok fenntartása, ki kell cserélni a komplett buszállományt.
dr. Mezei László képviselő: Van lehetőség arra, hogy Kaposvár gázzal működő buszparkját
tanulmányozza a polgármester? Az a tapasztalat Kaposváron, hogy mérhetetlenül drágák a
buszok, nem bírják az emelkedőt, megállnak.
Ács Rezső polgármester: Nincs akadálya annak, hogy tájékozódjanak a kaposvári buszokról.
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, a közgyűlés létszáma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 12 fő- 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2016. (I.28.) határozata
az IKOP-3.2.0-15 számú pályázaton való részvételi szándékáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
támogatja az IKOP-3.2.0-15 számú, „Fenntartható városi
közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a
kevésbé fejlett régiókban” című pályázaton történő részvétel
szándékát.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ezirányú
tárgyalások lefolytatására, a kormányhatározat módosításának
kezdeményezésére.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Ács Rezső polgármester

25. Településrendezési terv 2015. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási
vélemények ismertetése
(27. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Zaják Rita és Szabó Balázs képviselők visszatér az ülésterembe. A képviselők jelenlegi létszáma
14 fő, a közgyűlés határozatképes.
Herr Teréz főépítész: Elnézést kér, hogy későn került az előterjesztés a Közgyűlés elé, de a
tegnapi napon még érkeztek vélemények az előterjesztéshez, melyeket a Közgyűlésnek el kell
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fogadnia, illetve ha nem fogadja el, akkor azt indokolni kell. A határozati javaslat tartalmazza
a véleményeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el az előterjesztéshez.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Közgyűlés- melynek
jelenlegi létszáma 14 fő- 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2016. (I.28.) határozata
a Településrendezési terv 2015. évi részleges módosításával
kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján a
településrendezési terv 2015. évi módosításához az
államigazgatási szervektől érkezett véleményeket megismerte
és azokat elfogadja, azzal az eltéréssel, hogy a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményében foglaltak jelen
módosításokat nem érintik, a megfogalmazott követelményeket,
elvárásokat a településrendezési terv átfogó felülvizsgálata,
illetve új településrendezési eszközök készítése során fogja az
Önkormányzat érvényre juttatni.
Határidő:
Felelős:

2016.január.28.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

26. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Kinek
az érdekét képviseli, Szekszárdét vagy az idegen vállalkozókét?” címmel
(Interpelláció1)
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Ha jól működik egy
szekszárdi cég, miért kell bérbeadni egy vidéki cégnek?
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: Várható-e Orbán
Viktor látogatása Szekszárdon?
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a
távhőszolgáltatással kapcsolatban.
 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-vel kapcsolatban.
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 Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Sportközpont
Nonprofit Kft-vel kapcsolatban.
 Zaják Rita képviselő három kérdése Ács Rezső polgármesterhez „ Hol késik a
válasz 1-2-3?” címmel.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Bűz van!” címmel.

Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő írásban korábban benyújtott, 9 pontos
interpellációjára adott válasz hat oldalas, megkérdezi, hogy felolvassa, vagy elfogadja a
képviselő írásban?
Rácz Zoltán képviselő: Elfogadja a választ írásban. Szeretné kiegészíteni az interpellációját.
Máté Péter tanácsossal kapcsolatban megtudta, hogy a tanácsos pozíció egy köztisztviselői
rang. 17 éves kimagasló köztisztviselői munka után lehet megkapni. Tudomása szerint Máté
Péter ilyennel nem rendelkezik.
Ács Rezső polgármester: Folytatja a napirendi pont megtárgyalását Rácz Zoltán képviselő
írásbeli interpellációjával, Kinek az érdeke? címmel. Átadja a szót Rácz Zoltán képviselőnek.

Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kinek az érdekét képviseli,
Szekszárdét vagy az idegen vállalkozókét?” címmel
Rácz Zoltán képviselő: Megdöbbent, hogy a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatban
Polgármester Úr 66 millió forintos kötbért engedett el. Összességében kifizettek 6.7 millió
forint többletmunka-díjat a fix-áras szerződés keretein belül. Kifizették a molinót, amit az
állványokra kellett kirakni, ez 2.7 millió forint volt. Ennek az összegnek a feléért hurcolták meg
Hagyó Miklóst Budapesten. Kinek az érdekét képviseli a polgármester, a ZÁÉV-ét vagy a
szekszárdiakét?
Ács Rezső polgármester: Természetesen nem ő döntött egy személyben a kötbérről történő
lemondásról, hanem a Közgyűlés. Minden lehetőséget figyelembe vett a Közgyűlés és a város
érdekeit szolgálják, mivel két lehetőség között kell választani. Uniós ciklus végén vannak, el
kell számolni a pályázati forrásokkal. Vagy be tudják fejezni a beruházást és megkapják az
uniós forrásokat, vagy ragaszkodnak az eredeti felálláshoz és megszüntetik a szerződést,
ebben az esetben vissza kell fizetnie a 600 millió forintot. A molinót nem az önkormányzat
fizette, de szekszárdi szüreti képekből állt, mert ők csináltatták.
Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Ha jól működik egy szekszárdi
cég, miért kell bérbeadni egy vidéki cégnek? címmel
Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. tavalyi beszámolóján, illetve az
átvilágítással kapcsolatban felmerültek kérdések és akkor is ellenkezőleg szavaztak a témában.
Nem értették, hogy 7 millió forintért miért kellett pécsi céget megbízni az átvilágítással?
Ács Rezső polgármester: Ezt a kérdést már a szakértői vélemény ismertetésénél körbejárták.
2010-ben indult el a fejlesztés, amit a szakmai vezető tervei alapján indított el a város. Több
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mint öt esztendő alatt ezek az elképzelések nem valósultak meg. Mivel nagyon sokan
kötődnek személyesen egymáshoz a szakértők közül Szekszárdon, szerettek volna független
céget megbízni a feladattal, akik objektív anyagot tudnak letenni. Többször kérte a tulajdonos
önkormányzat, hogy szerezzen a cég piacokat, adja el a kapacitásait. Az utóbbi időben sok
gond jelent meg a közétkeztetésben, amit ugyancsak kezelni kellett. Válaszok mindig voltak a
kérdésekre, de elege lett a tulajdonos önkormányzatnak. A Garay Étteremmel kapcsolatban
elmondja, hogy az épületet először a Kft-vel vásároltatták meg azzal a céllal, hogy kezdje el
üzemeltetni az éttermet. Kérésük ellenére évekig üresen állt az épület, egészen addig, amíg
be nem költözött a Hivatal egy része ideiglenesen. A közétkeztetésben érintett gyerekek meg
kell kapják a megfelelő minőségű és mennyiségű étkezést. Ezért döntött úgy a közgyűlés, hogy
átszervezi a szekszárdi közétkeztetés ellátását.
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Várható-e Orbán Viktor
látogatása Szekszárdon?” címmel
Kerekes László képviselő: A kérdéseivel kapcsolatban elmondja, hogy a Diákétkeztetéssel és
a Sportközponttal kapcsolatos kérdéseire megkapta a választ. Orbán Viktor miniszterelnök
látogatásával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen segítséget vár a polgármester ettől a
látogatástól? Sokan azt mondják a városban, hogy a miniszterelnök majd segít a város nehéz
anyagi helyzetén.
Ács Rezső polgármester: A város miért lenne nehéz helyzetben? Jó anyagi körülmények között
zárták az évet. Karácsony előtt a civil szervezeteknek is tudtak anyagi támogatást nyújtani. A
szállítóikat is kifizették év végéig. A vállalkozói fórumokon tájékoztatást adnak az éves
mérlegadatokról és a bevételnövekedésről. Aki gazdálkodást vezet, oda kell figyelnie, mit hova
költ el. Ha a kérdés arra irányult, hogy a távhőszolgáltatást átvették az Alfa-Novától és a ki
nem fizetett béreket, gáz- és villanyszámlát ki kell fizetnie a Vagyonkezelőnek, ahhoz kellett
segítség, kézfizető kezességet vállalt a közgyűlés a Kft. hitelfelvételéhez. A Gazdasági
Programban szereplő fejlesztési tervekhez szeretne segítséget kérni a Kormánytól.

Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a távhőszolgáltatással
kapcsolatban
Kerekes László képviselő: Miért volt szükség arra, hogy Szekszárd város átvegye a
távhőszolgáltatást nagyon sok pénzt ráköltve arra, ha 2017-ben központosítani fogják a
szolgáltatást?
Ács Rezső polgármester: A városnak átmenetileg kerül pénzébe a távhőszolgáltatás átvétele,
mert meg fog teremtődni a fedezete, hogy a város visszakapja a befektetett pénzt. El kellett
dönteni, hogy nagy kockázattal belemegy-e a fűtési szezonba a város, vagy megvárják, hogy
az állam átveszi a szolgáltatást. A távhőszolgáltatás biztosítása önkormányzati feladat. Ha
központosítják is a tevékenységet, a technikai beruházás marad a városnál.

Zaják Rita képviselő kérdései Ács Rezső polgármesterhez
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Zaják Rita képviselő: Visszavonja a kérdéseit.
Ügyrendi kérdésben Kerekes László képviselő kért szót.
Kerekes László képviselő: Nem kíván részt venni a zárt ülésen.
Ács Rezső polgármester: Tudomásul veszik a bejelentést.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 20
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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