Szám: IV/B/20-9/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. június 15-én
(szerdán) 10 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, dr. Máté István, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Kővári László, Gyurkovics János, Rácz
Zoltán, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita, Kerekes László képviselők.
Távolmaradását jelezte:

Pap Máté képviselő.

Összesen: 14 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna pénzügyi osztályvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

dr. Pilisi Gábor c.r.ezredes kapitányság-vezető
Balogh László Szőlő-Szem Mozgalom
Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Fenyőházi Elemér jogi képviselő
dr. Cseke László könyvvizsgáló
dr. Dobos Gyula szerkesztőbizottsági tag
Németh Judit szerkesztőbizottsági tag
Némethné László Zsuzsanna szerkesztőbizottsági tag
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Ács Rezső polgármester: A nyilvános ülés napirendjére javasolja felvenni a „ Javaslat a helyi
közösségi közlekedés támogatásának igénylésére” című előterjesztést. A nyílt ülés „ Javaslat
a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés aláírására a Szekszárd 1769/2
helyrajzi számú, Ybl M.u.1. sz.alatti ingatlan vonatkozásában” című előterjesztését
visszavonja.
A polgármester szavazásra teszi fel a „ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának
igénylésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési
megállapodás megkötésére
(230. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak: dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes kapitányság-vezető
Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Balogh László SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület elnöke
2. 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 (tervezet)
(233. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról (tervezet)
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(tervezet)
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
9. Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
10. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(200. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
11. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
(217. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
12. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolójának és 2016. évi
munkatervének elfogadására
(206. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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13. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Kulturális Keretéből
(208. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
14. Az óvodák 2016/2017. nevelési évi csoportjai
(216. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
15. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(220. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(225. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
17. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
20. Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
21. Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
22. A VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
23. Javaslat a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című
pályázat jóváhagyására
(210. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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24. Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére
(211. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
25. Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
(212. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
27. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(223. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
29. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
30. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése a jegyzőhöz;
 Rácz Zoltán képviselő kérdése a polgármesterhez;
 Rácz Zoltán kérdése a honlappal kapcsolatban.
ZÁRT ÜLÉS:
31. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(227. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
32. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(215. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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34. Jegyzői állásfoglalás képviselői méltatlanság tárgyában
(213. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

1. Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési
megállapodás megkötésére
(230. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívottak: dr. Pilisi Gábor c. r. ezredes kapitányság-vezető
Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Balogh László Szőlőszem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület elnöke
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött
anyagot?
dr. Pilisi Gábor c. rendőr ezredes: Szeretné megvilágítani a program megszületésének
körülményeit. Az országos rendőrfőkapitány felrendelte a megyei jogú városok kapitányságvezetőit egy programindító találkozóra, melynek az Országos Polgárőr Szövetség a
kezdeményezője. A megyei jogú városokban a közterületek rendjével, közbiztonságának
fenntartásával kapcsolatos programról van szó, melyben a polgárőrök segítsége ki tud
teljesedni. Tudvalevő, hogy a közterületeken elkövetett jogsértéseket közvetlenül érzékelik a
lakosok, mely befolyásolja a szubjektív biztonságérzetüket. A két szervezethez csatlakozott az
önkormányzat közterület-felügyelete, illetve a Szőlőszem Mozgalom.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Kb. egy hónapja olvasta, hogy Szekszárd a harmadik helyen áll az egy
főre eső bűnelkövetések számában. Megkérdezi, hogyan jött ki ez a statisztika?
dr. Pilisi Gábor c. rendőr ezredes: A statisztika háttere nem derül ki a cikkből, melyet olvasott
Képviselő Úr. A cikkre reagált a Tolnai Népújságban, mely megmagyarázza ezt. 2008-2012
között egy sorozatbűncselekmény történt okirathamisításokkal. Az ügy a 2013-as statisztikába
került bele, mely során egy vállalkozó az autóátírások költségeit elrakta, összesen kb. 800 db
okirathamisítás és sikkasztás történt. Ez a szám egy évben nagyon emeli a statisztikát. A
közbiztonsági helyzetet ez nem befolyásolta.
További 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, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
182/2016. (VI.15.) határozata
a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó
együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárdi Rendőrkapitányság, a Szekszárdi
Polgárőr Egyesület, a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesület,
valamint az Önkormányzat között a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
Program keretében létrejövő, az előterjesztés mellékletét
képező együttműködési megállapodást. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. 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 (tervezet)
(233. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2016. (IV.21.) 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.)
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3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a lakosok mostantól
három havonta kapnak számlalevelet, a korábbi két havihoz képest.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. Szabó Balázs képviselő elhagyta
az üléstermet, a képviselők jelenlegi létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
Rácz Zoltán képviselő: Szerette volna ő is megkérdezni, hogy mikor kapnak a lakosok
számlalevelet? Azt tudják, hogy az állam fogja beszedni a szolgáltatás árát, abból valamennyit
visszaforgat a hulladékgazdálkodásba.
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a hulladékszolgáltatásban nem volt
fennakadás, a feladatot az Alisca Terra Kft. ellátja. Pontosan lehet majd követni, hogy a
szolgáltatásokért milyen ellenszolgáltatást fog majd kapni. Kéri, hogy az Alisca Terra Kft.
folyamatosan tájékoztassa a lakosságot, hogy készüljenek a szolgáltatás utólagos kifizetésére.
dr. Fenyőházi Elemér jogi képviselő: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jogszabályváltozás
következtében negyedévenkénti számlázást vezetnek be, e hónap végéig az állami szervezet
kiküldi a számlákat. Április 1-jét követően nem jogosult az Alisca Terra Kft. számlát kibocsátani
és a követelések behajtásáról intézkedni. Mindent megtesznek, hogy tájékoztassák a
lakosságot, de számlalevéllel már nem tudnak tájékoztatást adni.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogy miért jobb ez a konstrukció a lakosságnak?
dr. Mezei László képviselő: Érdeklődik, hogy szüksége lesz-e a cégnek áthidaló kölcsön
igénybe vételére? Előfordul-e, hogy kint marad a szemét az utcákon? Az új holding az
árbevételek nyolcvan százalékát kívánja hatvan nap után visszaosztani az üzemeltetőknek, ez
pénzügyileg lehetetlen helyzetet hoz létre, hisz hatvan napig is kell tankolni az autókat stb., ez
életképtelen. A helyi önkormányzat tervezi-e azt, hogy áthidalja a helyzetet hitelfelvétellel és
lát-e veszélyt a gazdasági környezetben?
Ács Rezső polgármester: Nem marad az utcán a szemét, egy ideje már készülnek a
hulladékgazdálkodás változásaira, nem lesz fennakadás az átmeneti időszakban sem. Zaják
Rita képviselő asszony kérdésére megpróbál válaszolni. Úgy érzi magát, mint amikor a
Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Program megalakult, 204 település állt össze egy közös
hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének az ügyében. Lehet, hogy nem minden
településnek származott belőle előnye, de fontos volt, hogy létrejöjjön egyfajta
standardizálódás a szolgáltatások területén és az uniós pályázati forrásokat ki lehessen
használni. A hosszú távú elképzelés az volt, hogy ez a díjak területén is meg fog jelenni. Ebbe
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a stádiumba még nem jutott el a program, de véleménye szerint magasabb szintje az
együttműködésnek, hogy országos koordináció alá kerül a hulladékgazdálkodás. A források
átcsoportosításával országos szinten mindenki ugyanazt a szolgáltatást fogja megkapni.
Valószínűleg az a koncepció, hogy egységes díj kerüljön kialakításra a területi aránytalanságok
kiegyenlítésére. A változások úgy érintik a céget véleménye szerint, hogy az Alisca Terra Kft.
megkerülhetetlen lesz, tovább tudja bővíteni a piacot, továbbra is biztosítja a 110
munkavállaló részére a munkahelyet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő- 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 1 nem szavazattal elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
183/2016. (VI.15.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. § (2)
bekezdésére is figyelemmel – az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal - jóváhagyja az Alisca Terra Nkft-vel megkötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását,
illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések aláírására,
a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(226. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi dr. Cseke László könyvvizsgálót, hogy kívánja-e
kiegészíteni szóban az előterjesztést?
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság ugyancsak elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat
mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról (tervezet)
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A rendelettervezet 8.§ (7) bekezdésében az áll, hogy a polgármester a
kérelmet elutasíthatja, ha a kérelmező méltatlan a kérelem teljesítésére. Ez alatt mit kell
érteni? Mi indokolja, hogy polgármester úrnak egy személyben kell döntenie a kérdésben?
Rácz Zoltán képviselő: Van-e helye jogorvoslatnak az előbb említett esetben?
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a polgármester átruházott
hatáskörben jár el az engedélykérelem elbírálása során, jogorvoslat esetén másodfokon a
képviselő-testület jár el. Önkormányzati hatósági ügyekben a közgyűlés a hatáskörét
jellemzően átruházza, mint ahogy szabályozza az önkormányzat a kérelmek elbírálását, a
gyakorlat és praktikusság okán.
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További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt. Szabó Balázs
képviselő visszatér az ülésterembe, a képviselők jelenlegi létszáma 14 fő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Értékelve a jegyzőnő szorgalmát, olyan tevékenységbe nyúltak
bele, ami nagyon gumi-jellegű, rendkívül szubjektív, sok nehézséget és vitát fog generálni.
Ács Rezső polgármester: Ezzel a rendelettel hónapok óta foglalkoznak. Ezelőtt is volt hatályos
és érdemleges helyi szabályozás, lényegi változás az itt feszegetett kérdésekben nincs.
Elmondták, hogy mi a szándék ezzel a rendelettel.
Kerekes László képviselő: Nem tisztázott előttük, hogy például a szekszárdi elszármazottak,
akik budapesti baráti kört hoztak létre és használták a Szekszárd nevet, vagy a külföldön
dolgozók hoznak létre egyesületet szekszárdi névhasználattal. Nem tudja, hogy milyen
írásmódot alkalmazhatnak a névhasználatnál. A régi nevek használata se tisztázott a Szekszárd
szó esetében. A rendelet a polgármester egyszemélyes döntésére bízza az engedély
megadását, ő jobbnak látná egy lokálpatrióta bizottság összeállítását, melynek a véleményét
továbbíthatnák a polgármesternek. Véleménye szerint nem most kellene meghozni a döntést
a rendelettel kapcsolatban.
Ács Rezső polgármester: A rendelettervezetről már nem először döntenek, tehát lehetett
reagálni a tervezetre. Jegyző Asszony elmondta, hogy a polgármester átruházott hatáskörben
dönt az ügyben, másodfokon a képviselő-testület dönti el a kérdést. Az, hogy minden egyes
kérvény esetében összeüljön még véleményező bizottság, működésképtelenné teszi az
eljárást. Visszautasítja, hogy ő, aki kezdeményezte a névhasználat szabályozását, visszaéljen
döntési jogával.
Zaják Rita képviselő: Továbbra sem érti a kérdéses szakaszban feltett méltatlansági
elutasítást. Azért is szeretné kiemelni ezt a pontot, mert Orbán Viktor miniszterelnök
látogatása után elhangzott, hogy az ellenzéki képviselők nem lettek meghívva az ünnepségre,
mert vannak vállalhatatlan képviselők, a méltatlanság fogalmát ezért is tisztázni kell.
Véleménye szerint törölhetik ezt a pontot.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, hogy ki mondott ilyen kifejezést, de ők nem.
Rácz Zoltán képviselő: Akkor van szükség ilyen rendeletre, ha jelentős kár éri a várost. Ő nem
tud olyan károkozásról, ami a szekszárdi névhasználat jogtalanságából fakadt.
Kerekes László képviselő: Nem arra célzott, hogy a polgármester elfogult a döntésben, hanem
arra, hogy a névhasználat közösségi döntés.
dr. Mezei László képviselő: Polgármester Úr magára vont egy olyan kritikát, amit senki nem
mondott ki. Ő is hangsúlyozta a kezdeményező szerepét az ügyben, nem gondolják, hogy ő
lenne a főbűnös. Szeretné hangsúlyozni, hogy olyan dologba nyúlt bele, ami régre visszanyúló,
rengeteg embert érint, ezért biztonságosabb lenne szélesebb alapokra helyezni a
rendelettervezetet.
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Ács Rezső polgármester: A szekszárdi jelképekről és névhasználatról szóló rendelet 2011-es.
Ebben a rendelettervezetben a Szekszárd név használatát próbálják minél részletesebben
szabályozni. Minden jobbító szándékú javaslatot, kritikát szívesen vesznek.
dr. Haag Éva alpolgármester: A rendeletalkotásnak nem az a célja, hogy a kárt rendezze,
hanem az, hogy a kárt megelőzze. Nem tartalmaz minden egyedi szabályt, a polgármesternek
nyilván lesz mozgástere a döntésben, de a közgyűlésben helyet foglaló személyek
elmondhatják majd a véleményüket. Fogadják el, hogy a választópolgárok azért szavazták meg
a képviselőket, mert bíznak abban, hogy képesek és alkalmasak a döntésre.
dr. Molnár Kata jegyző: A jogbiztonság érdekében módosítani javasolja a tervezet 8.§ (7)
bekezdését. A méltatlanság fogalmát az előterjesztő szándéka szerint a rendelet 10.§ d) pontja
tartalmazza. Eszerint lehet visszavonni az engedélyt, ezt szándékozták kifejteni- tehát amikor
természetes személyt szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során
jogerősen szabadságvesztésre ítélik. A 10.§ d) bekezdésében így kívánják szabályozni a
méltatlanságot: „ A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha a természetes személy
jogosult szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során jogerősen
szabadságvesztésre ítélik.”
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítással együtt a rendelettervezet elfogadására
tett javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
26/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete a városi
önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(tervezet)
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
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Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
27/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal
összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…)
önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(219. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
28/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD
VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló
12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013.
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolta a Közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete a településképi
bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29. önkormányzat
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9. Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke
Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja
Ács Rezső polgármester: Tisztelettel köszönti a szerkesztőbizottság tagjait.
dr. Dobos Gyula szerkesztőbizottság elnöke: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a bizottság hét
alkalommal ülésezett és az összeállított anyag még mindig nem tekinthető véglegesnek, mert
a Humán Bizottság is tett kiegészítő javaslatokat az anyaghoz. Köszöni Pócs Margitnak, hogy a
hivatal részéről segítette a munkájukat.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság több alkalommal egyeztetett
a szerkesztőbizottsággal, a következő javaslatokat teszi a közgyűlésnek elfogadásra: az
Aranykönyv „I. Önkormányzat, közigazgatás” fejezete kerüljön kiegészítésre azzal, hogy 2015.
május 1. napján Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjévé dr. Varga Katalin került kinevezésre;
az Aranykönyv „X. Sport” fejezetében kerüljön feltüntetésre a Fáklya SE Szekszárd által
megrendezett Sió Trans Kupa esemény; az Aranykönyv „XI. Díjak, elismerések” fejezete
kerüljön kiegészítésre a „Szekszárd büszkesége” elismerésben részesítettek feltüntetésével.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést és köszönetét fejezi ki a szerkesztőbizottságnak a munkájáért.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem tett új javaslatot a
szerkesztőknek, az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Ő is megköszöni a szerkesztőbizottság munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
184/2016. (VI.15.) határozata
a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2015. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
2.
A
Közgyűlés
megköszöni
az
Aranykönyvi
Szerkesztőbizottság munkáját.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a bejegyzés határidőre történő elkészíttetéséről,
a Szekszárdi Vasárnap számaként való megjelenéséről, a
honlapra való felkerüléséről.
Határidő: 1-2. pont tekintetében: 2016. június 15.
3. pont tekintetében: 2016. augusztus 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(200. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
185/2016. (VI.15.) határozata
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szálka Község Önkormányzatával közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az egységes
szerkezetű módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

11. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
(217. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja azt.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
186/2016. (VI.15.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja,
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
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ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

12. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolójának és 2016. évi
munkatervének elfogadására
(206. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy az Oktatási
Minisztérium véleményét és észrevételeit megvárták az előterjesztés anyagával kapcsolatban.
A Humán Bizottság megtárgyalta és az előterjesztést elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
187/2016. (VI.15.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015. évi beszámolójának
és 2016. évi munkatervének elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2015.
évi beszámolóját és 2016. évi munkatervét.
2.
A Közgyűlés felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatóját a minisztériumi értékelésben megfogalmazott
javaslatok szem előtt tartására.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. június 15.
2. pont tekintetében: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Liebhauser János igazgató

13. Javaslat alapítványok támogatására a Humán Bizottság Kulturális Keretéből
(208. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Az alapítványi támogatásokhoz szükséges a
közgyűlés döntése, ezért készült az előterjesztés. A Humán Bizottság a Kulturális Keretéből
javasolja az alapítványok támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő- 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 188/2016. (VI.15.)
határozata
alapítványok támogatásáról a Humán Bizottság Kulturális Keretéből
1.Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Humán Bizottság
javaslatára, annak 2016. évi Kulturális Kerete terhére, összesen 195.000 Ft összeggel
támogatja az alábbi alapítványokat a következők szerint:
Sorszám
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Alapítvány neve/Támogatandó cél
„A Diákokért” Alapítvány (Baka István
művészeti találkozó)
„A Diákokért” Alapítvány (14. alkalommal
megrendezendő Baka István városi irodalmi és
művészeti verseny)
I.Béla Alapítvány („I. Béla-Napok” kulturális
rendezvénysorozat)
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
(„Comenius – Mustkultúra a Borvidék lankáin”)
Chance á Tolna –Esélyt Tolnának Alapítvány
(Frankofón Nap)
Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes
Gyermekeiért (Országos és Nemzetközi
versenyeken való részvétel)
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért
Közhasznú Alapítvány (Karácsony ünnepén)
Szekszárdi Kamarazenekari Alapítvány
(Pünkösdi Koncert)
Összesen:

2016. évi Kulturális
keret
20.000 Ft
20.000 Ft

20.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft
25.000 Ft

20.000 Ft
50.000 Ft
195.000 Ft

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés soron következő
módosításakor az 1.) pont szerinti támogatások beépítésével terjessze a közgyűlés elé a
módosítás tervezetét, készítse el a támogatási szerződéseket.
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2.) pont szerinti támogatási
szerződéseket aláírja, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
támogatási összegek átutalásáról.
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. június 15.
2-3.pont tekintetében: 2016. július 1.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

14. Az óvodák 2016/2017. nevelési évi csoportjai
(216. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
189/2016. (VI.15.) határozata
a 2016/2017. nevelési év óvodai, bölcsődei és családi napközis
csoportjairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 83. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (a továbbiakban: 1.
Számú Óvoda) 2016/2017. nevelési évi óvodai csoportjainak
indítását:
Az 1. Számú Óvodában 11 óvodai csoport – ebből 4 német
nemzetiségi csoport – indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1
óvodatitkár, 11 dajka, illetve 3 pedagógiai asszisztens
(összességében 24 pedagógus és 15 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő) álláshellyel.
2.
A Közgyűlés az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda (a továbbiakban: Gyermeklánc Óvoda)
2016/2017. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
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A Gyermeklánc Óvodában 11 óvodai csoport indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11,5 dajka, illetve 3
pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15,5
pedagógiai munkát közvetlenül segítő) álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
A Közgyűlés támogatja, hogy Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2.
Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi
Napközi (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda) 2016/2017. nevelési
évi óvodai csoportjainak indítását a szekszárdi feladat-ellátási
helyeken:
A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 7 óvodai
csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár,
7 dajka, illetve 2 pedagógiai asszisztens (összességében 16
pedagógus és 10 pedagógiai munkát közvetlenül segítő)
álláshellyel.
4.
A Közgyűlés támogatja, hogy Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja
jóvá a 2. Számú Óvoda 2016/2017. nevelési évi bölcsődei és
családi napközis csoportjainak indítását a szekszárdi feladatellátási helyeken:
A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 1
bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó és 1 dajka
álláshellyel, illetve 1 családi napközis csoport indulhat 1,5
családi napközis nevelő álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

5.
A Közgyűlés a 2016. szeptembertől decemberig történő
időszak finanszírozására – amennyiben indokolt – 2016.
szeptember 30-ig tér vissza.
Határidő:

2016. szeptember 30.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6.
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája a 2016/2017. nevelési évet 11 gyermekcsoportban
szervezze.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítása
(220. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
190/2016. (VI.15.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítását,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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16. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(225. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az
előterjesztés módosításának javaslatáról.
dr. Molnár Kata jegyző: Az ülésen kiosztásra került módosításokat javasolja a 2016. évi
Közbeszerzési Tervhez elfogadni a közgyűlésnek, az egyik a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő egyes intézmények portaszolgálata”,
valamint „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában és működtetésében
lévő egyes intézmények külső takarítása, hó-és síkosságmentesítése”.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megkérdezi, hogy a portaszolgálat és a hótakarítás melyik intézményeket
érinti?
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés érint óvodákat és iskolákat is. Attól, hogy az állam
2017. januártól átveszi az iskolák, óvodák fenntartását, szeptembertől még el kell látni ezeket
a feladatokat. Az a véleménye, hogy a működtetés átvétele esetében az érvényben lévő
szerződések meg fognak maradni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
191/2016. (VI.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.
évi Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítását jóváhagyja.
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2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2016.június 15.
dr. Molnár Kata jegyző

17. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Megkéri Bálint Zoltán ügyvezető igazgatót, hogy fáradjon ki mellé.
Az Igazgató Úrnak június 30-án lejár a határozott idejű megbízása és a Közgyűlésnek, mint
tulajdonosi taggyűlésnek döntenie kell a személyéről. Azt javasolja, hogy egy határozatlan
idejű megbízással hosszabbítsák meg Bálint Zoltán ügyvezető kinevezését.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Emlékszik, hogy 2011. július 1-jén került a céghez, ahol
mindenki bizonytalanságot érzett a saját munkahelyét illetően. Egy hét eltelte után mindenkit
megnyugtatott, hogy nagyon komoly indok kell ahhoz, hogy valakinek felmondjanak. Azóta is
szinte mindenki a helyén van az eredeti gárdából. Ha megszavazzák a bizalmat a Kft.
vezetésének esetleges folytatására, az a munkatársainak is köszönhető. Készített egy
kimutatást a cég előző öt évének gazdasági folyamatairól, melyből kiemeli a Garay
Élménypincét, mely 300 millió forintos beruházás volt. A parkolási díjbevételeik kb. húsz
százalékkal megemelkedtek 2011-hez képest. Az önkormányzat részére átadott adók évente
kb. hetvenmillió forint bevételt jelentenek a városnak. Nyilván nem lehet a végsőkig fokozni
a bevételek emelkedését, de azon lesz, hogy a tendencia megmaradjon.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a Közgyűlésnek
Bálint Zoltán határozatlan idejű megbízását azzal, hogy az ügyvezető részére minimum a
jelenlegi javadalmazásával azonos összeget állapítson meg a közgyűlés, továbbá a bizottság
megköszönte az ügyvezető igazgató munkáját.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket. Szabó Balázs és Gombás Viktória
képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselők jelenlegi létszáma 12 fő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Jól tudja-e, hogy a vagyonkezelő birtokában három gyermektábor van?
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A táborok az önkormányzat tulajdonában vannak.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Természetesen támogatja az ügyvezető igazgató további kinevezését.
Kéri, hogy igyekezzen a szűkös lakásállomány fejlesztésére, hogy az önkormányzati bérlakások
bérlőkijelölésénél ne kelljen annyi családot elutasítani.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy sokkal több lakása volt a városnak, azonban 2002 és
2006 között eladták a lakásokat. Képviselő Úr biztosan tud róla, mert akkor már ott ült az
MSZP-ben. A város maga verte le az ingatlanárakat, fillérekért adták el a lakásállományt és az
üzleteket. Ha ezek a lakások meglennének, sokkal jobb helyzetben lenne az önkormányzat.
dr. Mezei László képviselő: Tanulmányozva az ügyvezető által benyújtott pénzügyi
kimutatásokat, az a véleménye, hogy Bálint Zoltán kézben tartja az általa vezetett területet.
Meggyőző a cég fejlődése is, támogatni fogja a megbízását. Javasolja a közgyűlésnek, hogy
vizsgálják meg, mennyiben lett összetettebb Bálint Zoltán munkája és ezt értékeljék anyagilag
is.
Zaják Rita képviselő: Nem szereti a visszamutogatást, de emlékei szerint 2006 óta nem nőtt a
bérlakások száma.
Ács Rezső polgármester: Nem jól tudja képviselő asszony. Ebben az időszakban jelentősen
nőtt az önkormányzati bérlakások száma. A Hirling Ádám utcában is több bérlakást és a
fecskeházat üzemeltetik. A Táncsics utcában is van új bérlakás.
További hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Pontosítja a határozati javaslatot, Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
megbízását határozatlan időre hosszabbítsa meg a közgyűlés. Az önkormányzati cégek
vezetőinek a bérét egységesen kell kezelni, jelenleg az egységes 500.000,-Ft-os alapfizetés
mindenkire vonatkozóan. Szeretnék a rendszert ösztönzőbbé tenni a jövő vonatkozásában
akár prémiumösszeg fizetésével, de a rendszer kidolgozása összetett feladat.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő, 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
192/2016. (VI.15.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának
megbízásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése - mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapítója és
tulajdonosa –a társaság ügyvezetőjének
Bálint Zoltánt
(an.: Kovács Ilona, sz.: Budapest, 1957. december 26.,
lakcím:7100 Szekszárd, Kálvária u.8/c.)
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bízza meg.
2.

Az ügyvezető megbízásának időtartama: határozatlan.

3.
A Közgyűlés az ügyvezető igazgató javadalmazását bruttó
500.000,-Ft/ hó összegben állapítja meg.
4.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alapító
okirat módosításának előkészítésére és felhatalmazza a
polgármestert az Alapító Okirat módosításának aláírására.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2016. (VI.15.) határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztemetők folyamatos üzemeltetésének
biztosítása érdekében 2017. január 31-ig meghosszabbítja a
Panteon Kegyeleti Közszolgáltató Kft-vel megkötött és 2016.
június 30-án lejáró kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás
aláírására.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg a temetők jövőbeni üzemeltetésére vonatkozó
lehetőségeket.
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Határidő:
1.
pont tekintetében: 2016. június 30.
2.
pont tekintetében: 2016. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot, kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Zaják Rita képviselő elhagyta az üléstermet, a képviselők
jelenlegi létszáma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő, 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
194/2016. (VI.15.) határozata
fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Gyűszű-völgyben kiépítendő vápás betonút
megvalósítása érdekében jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
200.- Ft/m2 vételár ellenében megvásárolja a szekszárdi 9824/12
hrsz-ú, 1001 m2 alapterületű, út megnevezésű, Antal Lászlóné
(Szekszárd, Pollack M. ltp. 4. I/4.) tulajdonát képező ingatlant. A
Közgyűlés az ingatlan vételárát a 2016. évi költségvetési rendelet
általános tartalék előirányzata terhére biztosítja. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Modern Város Program keretében megvalósuló Mérey Mihály
útépítési
program
során
esetlegesen
előforduló
területrendezési, ingatlan adás-vételi ügyekben eljárjon és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Határidő:
1.
pont tekintetében: 2016. június 30.
2.
pont tekintetében: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
dr. Máté István képviselő elhagyta az üléstermet, Gombás Viktória képviselő visszatért az
ülésterembe, a képviselők jelenlegi létszáma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.

20. Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Főépítész Asszonyt, kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést?
Herr Teréz főépítész: Nem kívánja kiegészíteni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A szakhatósági állásfoglalások szerint volt, aki kérte a
környezeti vizsgálat tanulmányát, de az előterjesztő és a bizottság állásfoglalása is az, hogy el
lehet tekinteni tőle.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
195/2016. (VI.15.) határozata
a Településrendezési Terv 2016/4. számú részleges
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének
megállapításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a településrendezési terv 2016/4. sz. részleges
módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének megállapítása c. előterjesztést megtárgyalta,
és mint a terv kidolgozásáért felelős szerv - a környezet
védelméért felelős közigazgatási szervek többségi véleményével
megegyezően, két szerv véleményétől eltérően; figyelembe véve
azt, hogy a terv-módosítás várható környezeti hatásai nem
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jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el,
a módosítás negatív környezeti hatásokat nem indukál, a
meglévőket várhatóan nem erősíti, az emberi egészségre, a
környezetre kockázatot nem jelent, olyan területet nem érint,
amely hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más
nemzetközi szintű védettséget élveznek, a felszín alatti vízbázisra
számottevő hatást nem jelent, a környezetvédelmi
határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert, továbbá az épített
környezet tekintetében a területfelhasználás módosítása
önmagában nem idéz elő a jelenlegitől eltérő helyzetet, valamint
a tervmódosítás dokumentációja a közigazgatási szervek
észrevételei alapján kerül kidolgozásra, súlyozva az általunk
aggályosnak ítélt szempontokat megállapítja, hogy a
környezeti vizsgálat elvégzése szükségtelen.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében
hozza nyilvánosságra a döntést és annak indokait, valamint a
véleménytől való eltérés tényét is, továbbá a (3) bekezdés
értelmében a döntésről és indokairól értesítse az eljárásba
bevont szerveket.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

21. Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
196/2016. (VI.15.) határozata
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a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság módosított alapító okiratát az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező módosított alapító okirat
aláírására.
3.
A Közgyűlés
teljesítésére.

felkéri

az

ügyvezetőt

hiánypótlás

Határidő: 2016. június 15.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Kerekes László ügyvezető

22. A VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását kéri a közgyűléstől.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. dr. Máté István képviselő visszatért az ülésterembe, a
képviselők jelenlegi létszáma 12 fő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő - 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
197/2016. (VI.15.) határozata
a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével
kapcsolatos döntések meghozataláról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettségeinek ellátására vonatkozó feladat-ellátási
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szerződés ADAPTO Kft. általi, 2016. augusztus 01. napjával, hat
hónapos felmondási idővel történő felmondását tudomásul
veszi.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárulását adja, ahhoz hogy a VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetet (Szekszárd, Hunyadi u. 2.) 2016. augusztus 1.
napjától az Egészségügyi Gondnokság működtesse.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
Marosvölgyi Sándor Mártonné sz: Szigetvári Irén (sz.: Budapest,
1956.01.23. an.: Faragó Margit) Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 5. I/3.
szám alatti lakost a VII. számú felnőtt háziorvosi körzetben
ápolónőként közalkalmazotti státuszban alkalmazza, a
működtetésért kapott finanszírozás terhére. A közalkalmazotti
jogviszony 2016. augusztus 1-től határozott időre, a praxis
önkormányzat által történő működtetéséig szól.
4.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, a
körzet működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzésére,
illetve a tartós helyettesítést ellátó orvosokkal történő
megállapodások megkötésére.
5.
A Közgyűlés az Egészségügyi Gondnokság engedélyezett
létszámát 2016. augusztus 1. napjától a VII. számú felnőtt
háziorvosi körzet önkormányzat által történő működtetésének
idejéig 1 fővel megemeli.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, Ferencz Zoltán és dr. Haag Éva képviselő
elhagyja az üléstermet, a képviselők jelenlegi létszáma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.
23. Javaslat a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés”
című pályázat jóváhagyására
(210. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy egy lakossági fórumon bemutatásra
került az új kerékpárút-hálózati terv, amiről a résztvevők elmondhatták a véleményüket. A
jövőben a terv megvalósítása teljesen új közlekedési kultúrát hoz a városba. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
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Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság a lakossági fórum előtt tárgyalta az előterjesztést
és támogatja a pályázat megvalósítását. Az a magánvéleménye, hogy a megvalósítás során
komoly egyeztetésekre lesz szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
198/2016. (VI.15.) határozata
a
TOP-6.4.1-15
kódszámú,
„Fenntartható
városi
közlekedésfejlesztés” című pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtását.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet
érintő együttműködési megállapodások aláírására, a jegyzőt
pedig azok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. július 6.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

24. Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság
oszlop restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő
kiegészítésére
(211. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szentháromság oszlop felújítására
vonatkozó programot támogatásra alkalmasnak ítélték, de kevesebb támogatási összeget
kapott a város, ezért szükség van az önerő kiegészítésére. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel a kérdéseiket.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A bizottsági ülésen felvetődött a kérdés, hogy
miért Szentháromság oszlop és nem szobor szerepel az előterjesztésben, de főépítész asszony
nem vett részt az ülésen, ezért nem kaptak rá választ a bizottsági tagok.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: Az a véleménye, hogy mindenképpen szoborként
szerepeljen a név, hisz a város legrégebbi köztéri alkotásáról beszélnek.
Ács Rezső polgármester: Egyetért a hozzászólással. Kéri a közgyűléstől a határozati javaslat
elfogadását.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
199/2016. (VI.15.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd
Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat
nyertességéről, önerő kiegészítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Alap „Műemlék
épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes
helyreállításának,
felújításának,
valamint
műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások
restaurálása” tárgyában kiírt 207135/01365 (3235/01373)
azonosítószámú, a Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására irányuló pályázat eredményét.
2.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját forrásként – 1.200.000 Ft támogatási
összeg figyelembevételével - 3.245.000,- Ft–ot biztosít a 2016.
évi költségvetés Felhalmozási Tartalék terhére.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási
Szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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Ferencz Zoltán képviselő és dr. Haag Éva képviselő visszatérnek az ülésterembe, a képviselők
jelenlegi létszáma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
25. Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
egyetértenek a Csarnok utca elnevezéssel, tehát elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is elfogadásra javasolja az
előterjesztést a közgyűlésnek.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén elfogadásra
javasolja az előterjesztést a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
200/2016. (VI.15.) határozata
a Szekszárd, külterület 05. hrsz-ú közút elnevezéséről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a közútként nyilvántartott szekszárdi 05. hrsz-ú
közutat Csarnok utcának nevezi el.
II.
A Közgyűlés megbízza a jegyzőt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidő: 2016. június 15.
II. pont tekintetében: 2016. július 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

26. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről
(212. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Közgyűlés megköszöni a RÉV 2015. évi munkáját.
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
201/2016. (VI.15.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyűlés megköszöni a Szolgálat eddig végzett
munkáját.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

27. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság ülésén jelezték az
előterjesztésben lévő elírások javítását, mely megtörtént, a bizottság elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az előző héten volt a romániai
testvértelepülésen a helyhatósági választás, sajnos a magyarságnak megint nem sikerült
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képviselőt bejuttatni a testületbe. A polgármester maradt Igazfalván, ahol százötvenéves
évfordulót ünnepel a település, és biztosan meg fognak érkezni a meghívók a városnak is.
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
202/2016. (VI.15.) határozata
a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak alakulásáról szóló 2015. évi beszámolót
elfogadja.
2. A Közgyűlés a nemzetközi kapcsolatok 2016. évi
programtervezetét elfogadja.
Határidő:
2016. december 31.
Felelős:
Ács Rezső polgármester

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(223. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Hozzáfűzi az előterjesztéshez, hogy a város rendezvénynaptára
gazdagodott egy rendezvénnyel, a Háry János Mesefesztivállal. A rossz idő ellenére nagyon jól
sikerült a rendezvény.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Ezúttal nem szeretne vitázni, jól sikerült a fesztivál, gratulál ahhoz. Annyit
javasol a szervezőknek, hogy a rendezvényen részt vevő pedagógusokat érdemes megkérdezni
arról, hogy mi a véleményük a lezajlott fesztiválról, mert nagyon sok építő jellegű véleményük
volt menet közben.
Ács Rezső polgármester: A rendezvény ötlete valóban az önkormányzati vezetéstől származik
úgy, hogy a gyerekeknek jó programokat biztosítsanak. Az óvodavezetőket és az iskolai
tanítókat összehívták a Babits Mihály Kulturális Központban és tőlük kérték, hogy állítsák össze
a rendezvény szakmai programját. A rendezvény után kérte a szervezőktől, hogy keressék meg
és hívják össze újra a résztvevőket, mert szeretné megköszönni személyesen mindenki
munkáját. A program véleményezésére a Babits Mihály Kulturális Központ létrehozott egy
virtuális ötletládát, amibe várják a gyerekek és felnőttek ötleteit egyaránt.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő - 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
203/2016. (VI.15.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
79/2016. (III.31.), 108/2016. (IV.28.), 111/2016. (IV.28.),
118/2016. (IV.28.), 130-133/2016. (V.26.), 135-145/2016.
(V.26.), 147-149/2016. (V.26.), 151-152/2016. (V.26.), 155/2016.
(V.26.), 157/2016. (V.26.), 159-160/2016. (V.26.), 165-167/2016.
(V.26.), 169-171/2016. (V.26.), 173-174/2016. (V.26.), 177/2016.
(V.26.), 179/2016. (V.26.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester

29. Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Lehetőség adódott a helyi közösségi közlekedés támogatására egy
pályázat keretében, emiatt került utólag felvételre az előterjesztés. A bizottságok nem
tárgyalták a témát.
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, nem szavazat nélkül elfogadott
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
204/2016. (VI.15.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet I.5., valamint a 3. mellékletének
Kiegészítő szabályok 1.c) pontja alapján támogatást igényel a
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helyi közösségi közlekedés fejlesztésére és a kérelem
benyújtásához a következő nyilatkozatot teszi:
a)
A Közgyűlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést
2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig folyamatosan
fenntartja.
b)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját
forrásként - a 2015. évi költségvetési rendelet terhére
63.668.700.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a helyi
tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként ellátó Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés
működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez.
c)
A Közgyűlés pályázati eljárás nélkül, közvetlenül kötött
közszolgáltatási szerződést a helyi tömegközlekedési
feladatokat
közszolgáltatásként
ellátó
Dél-dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. jogelődjével, a Gemenc Volán Zrt-vel.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti
nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket nyújtsa be a Magyar
Államkincstár illetékes területi szervéhez.
Határidő: 2016. június 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

30. Kérdések, interpellációk
Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni Jegyző
Asszonynak közétkeztetés ügyében.
Rácz Zoltán képviselő: Jelentős városi vagyont képvisel az a konyha, amit a Kölyökmenza Kftnek átadott az önkormányzat. Megpróbálták képviselőtársával megnézni, milyen az étkeztetés
színvonala, mióta megtörtént a váltás. Valamennyi információt kaptak, majd azt a választ
kapták, hogy polgármester úr összegyűjtette az elégedettségi kérdőíveket és azt saját
hatáskörben kezeli. Az a kérdése, hogy képviselőként milyen joguk van ellenőrizni az
étkeztetés minőségét?
dr. Molnár Kata jegyző: A képviselői jogokat és kötelezettségeket Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény és a helyi SZMSZ szabályozza. Eszerint a közgyűlés megbízása
alapján járhat el a képviselő az önkormányzat képviseletében. A képviselői tevékenységhez
szükséges tájékoztatást a képviselők a polgármestertől kérhetik. A képviselői jogok között
szerepel, hogy a képviselők részt vehetnek a döntések előkészítésében, végrehajtásában és
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ellenőrzésében. Készült egy együttes jegyzői-polgármesteri utasítás, mely alapján a képviselők
kérdéseiket, tájékoztatás-kéréseket feltehetik.
Ács Rezső polgármester: Korrekt választ kapott a képviselő.
Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. vagyona jelentősen csökkent,
megkérdezi, hogy érdemes-e még fenntartani a felügyelő bizottsági javadalmazást?
Ács Rezső polgármester: Ketté bontja a kérdést: az egyik az, hogy felügyelőbizottságra szükség
van az önkormányzati tulajdonú cégeknél. Azt tudni kell, hogy minden önkormányzati
képviselő két-három felügyelő bizottságnak tagja. Jogszabály szerint csak egy helyről vehet fel
javadalmat. Az a véleménye, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. egyelőre működik, a
működési modell megy tovább. Megadja a szót Rácz Zoltán képviselőnek, hogy feltegye a
következő kérdését.
Rácz Zoltán képviselő: Azt gondolja, hogy polgármester úr városfejlesztési elképzelései jól
illeszkednek a fideszes fejlesztési elképzelésekhez. Ezek az elképzelések nem szolgálják a város
érdekét. Szomorú, hogy elköltenek iszonyatosan sok pénzt a semmire. Az átláthatósági
rendeletet meghozta a közgyűlés, melyből semmi nem látszik a honlapon. Egyéb adatok sem
tekinthetők meg. Mikor kerülnek föl a honlapra ezek az adatok?
Ács Rezső polgármester: Részben igazat ad a képviselőnek, mert valóban egy korszerűbb
honlapra van szüksége a városnak, mellyel kapcsolatban folynak az előkészületek. Az
„Üvegzseb” törvény által szabályozott információk viszont elérhetőek.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 30
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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