Szám: IV/B/95-12/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. december 14-én
(csütörtökön) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Kővári
László, Pap Máté, Rácz Zoltán, dr. Tóth Gyula, Kerekes László, dr. Mezei László, dr. Máté István
képviselő.
Összesen: 10 fő
Távolmaradt:

Zaják Rita,
Gombás Viktória,
Ferencz Zoltán,
Gyurkovics János képviselők.

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Rieger Beáta osztályvezető,
Doszpod Jánosné osztályvezető,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: A hiányzó képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az
ülésen, illetve Szabó Balázs képviselő később érkezik.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a 334. számú – „Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi
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Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyú
szerződés megkötéséhez ” című előterjesztés, valamint a 335. számú, „Megbízási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Szekszárd, Sportuszoda komplett
kiviteli munkái” című projektre vonatkozóan a Szekszárdi Sportuszoda építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák ellátására” című előterjesztés napirendre történő
felvételét.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz
bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Három kérdést szeretne a polgármesternek feltenni: 1. Kinek épült? 2.
Hogyan lesz a jószándékból gyalázkodás? 3. Lehetne-e? címűeket.
dr. Mezei László képviselő: Két kérdést szeretne a polgármesternek feltenni: 1. a Modern
Város Programmal kapcsolatban; 2. kutyamenhellyel kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a 334. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 335. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a megszavazott módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma
10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Máté János építész vezető tervező, az Építész Alkotóműhely Kft.
képviseletében
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
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3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz
Gábor közterület-használati ügyintéző
6. Piaci és vásári díjtételek felülvizsgálata
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
(tervezet)
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz
Gábor közterület-használati ügyintéző
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
9. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(329. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
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10. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné gondnokságvezető
11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről
(317. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
12. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szekszárd Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendeletére
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető
13. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
(332. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
14. Javaslat a Caminus Kft. törzstőkéjének leszállítására
(333. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
15. Az Állami Számvevőszék jelentése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ellenőrzéséről
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző
16. Javaslat az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel új Bérletiüzemeltetési szerződések megkötésére
(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott- jogász
17. Javaslat a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(319. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
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18. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász- jegyzői mb., Rieger Beáta pénzügyi
osztályvezető
19. A „Hiszek Benned!” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának
támogatása
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
20. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(323. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Toláczi Zsuzsa
intézményvezető, Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintéző
21. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt keretében ingatlan vásárlás kezdeményezésére
(312. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
22. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
terve módosításának elfogadására
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Balázsné Geier Klára belső
ellenőr
23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(314.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr
24. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ
által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári
tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
5
kgy20171214jkv

25. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karral kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez való
hozzájárulásra
(331.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi
munkatervére
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
27. Javaslat közterület elnevezésére
(308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
28. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna
Megyei Balassa János Kórház részére
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
29. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti
és iparművészeti gyűjteményeinek revíziója
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
30. Javaslat alapítványok támogatására
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Majnay Gábor osztályvezető,
Varga András osztályvezető
31. Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyú szerződés megkötéséhez
(334. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „
Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” című projektre vonatkozóan a
Szekszárdi Sportuszoda építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
ellátására
(335. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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33. Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kinek épült?” címmel;
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hogyan lesz a jó
szándékból gyalázkodás?” címmel;
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Lehet-e? címmel;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Modern Városok
Programmal kapcsolatban;
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely
témában.
ZÁRT ÜLÉS:
34. Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(307. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
35. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

1. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Máté János építész vezető tervező, az Építész Alkotóműhely Kft.
képviseletében
Ács Rezső polgármester: Megkéri Máté János építész tervező urat, hogy mutassa be szóban
a közgyűlésnek a projektet.
Máté János, az Építész Alkotóműhely Kft. képviselője: Köszönti a közgyűlés tagjait. A
tájékoztató egy munkaközi állapotot mutat a Településképi Arculati Kézikönyvet illetően,
melynek nagyságrendileg 80-90%-ával készültek eddig el. Az Építész Kamara régóta
tárgyalásokat folytat Lázár János miniszter úrral, melynek eredményeképpen az engedélyezési
eljárási rend jelentősen változni fog szakmájá változások álltak be. Ez azt jelenti, hogy az
építész tervező, az építtető és a döntéshozó is nagyobb lehetőséget és felelősséget kap. Ezzel
kapcsolatban a miniszter úr úgy fogalmaz, hogy rengeteg bürokratikus akadály elhárításra
került, elsősorban a családi ház építése terén. Ez egy egészen más hozzáállást feltételezne, és
egy teljesen más kultúrát is. Az arculati kézikönyv azt lenne hivatott bemutatni, hogy egy-egy
településnek az építtetői és a döntéshozói is tudatosak legyenek a saját településük természeti
és építészeti környezeti értékeivel. A kézikönyv elkészítéséhez nagyon komoly segédleteket és
útmutatókat kaptak. Egy kutató-elemző részből és egy gyakorlati ajánló részből áll a szakmai
munka. Elsődleges szerepe, hogy összegyűjtse azokat az épített és természeti környezetben
található értékeket, melyek jellemzik az adott települést. Az elemző résztől jól elhatárolható,
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az eltérő karakterű területek, illetve építészeti ajánlások is részét képezik az anyagnak. A
kézikönyv elsősorban a nagyközönségnek szól. A település kialakulása szempontjából
Szekszárdnak nagyon sajátságos adottságai vannak. Egyik ilyen adottság az észak-déli tengely,
ami a római korban hadiút volt, egy másik adottság pedig az erre merőlegesen kelet-nyugat
irányba a völgyek fele benyúló rész. A dián megmutatja Szekszárd területi elemzését:
külterülettel, zárkerti területtel és belterülettel együtt. További sajátossága a városnak, hogy
a Mecsek lába, mint domboldal, és a Sárvíz, mint sík terület itt találkozik. A sajátosságok között
említhető, hogy tulajdonképpen a történelem kezdete óta régészeti leletekkel igazolható,
hogy szőlő termesztés és bortermelés zajlik ezen a területen. A dián ábrázolva van, hogy
hogyan helyezkednek el a városi részek. Szekszárd város népessége gyakorlatilag 1960-ig
organikusan fejlődött, 1960-ra pedig elérte a 20.000 főt. 1960-tól 1990-ig megemelkedett a
népességszám közel 40.000-re. 30 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a város lakossága. Az
eddig organikusan fejlődő városrészek pillanatok alatt teljesen átértékelődtek. 1949-ben még
teljesen zöldként jelent meg a Kálvária oldala, a teljes domboldal és maga a település is.
Később hatalmas mértékű átépítésekre került sor a városban. Egy nagyon jelentős mennyiségi
változás történt a városban, ami teljesen átírta az épített környezet addigi minőségét. Az 1990es évektől folyamatosan csökken a lakosság száma 34.000-re. A mennyiségi változás után egy
minőségi finom hangolás zajlott a városban, aminek a mai napig tanúi lehetnek az emberek.
Ennek a változásnak döntő szerepe volt a városra nézve két szempontból is. Egyik ilyen, hogy
a belvárosban szanálásokkal lakótelepi környezet jött létre. Ezek a szanálások persze
érintették a domboldalt is. A változás másik velejárója, hogy az addigi történelmi borvidéket
szép lassan elkezdte elfoglalni város, és családi házak lettek kialakítva a domboldalra, illetve
nagy tömegben megjelent a zárkerti beépítés. Megkeresték azokat a lehatárolható
városrészeket, amelyeknek a szabályozásával és a karakterével az arculati kézikönyvnek
értelmet lehetne adni. Meg lehet különböztetni a külterületet, a zárkerti telekhasználatot, a
kertvárosi beépítést, a városias beépítést, a városközpontot, és Szekszárd sajátos
területrészét, a pincezárványokat. A szanálás előtt az organikus fejlődés azt eredményezte,
hogy nagyon sok, a város határában elhelyezkedő pince, illetve présház létesült. Ezek a pincék,
mint zárványok megmaradtak a városszövetben. Úgy gondolja, hogy ezek nagyon komoly
értékeket őriznek, ezért ezt is megemlíti. Az előbb felsorolt területek Szekszárd sajátosságai,
így ezeket egyenként megvizsgálták. A külterület, mint a várost körbevevő természeti
környezet, hallatlan értéket képvisel. Az arculati kézikönyv filozófiája az, hogy nem negatív
példákat mutat be és kritizálja a dolgokat, hanem megfogalmaz dolgokat, és lehetőség szerint
pozitív ajánlásokat ad. Elhangozhat az, hogy Szekszárd zárkerti beépítése sokszor az épített
környezet minősége szempontjából problémás. A hagyományos, egyszerű, ikonikus épületek
értékeket hordoznak. Ez alatt a kisebb házakat kell érteni, cserépfedéssel. Ezek nagyon komoly
értékét jelentik Szekszárdnak. A családi házas övezetnek többféle változata van Szekszárdon:
a kertvárosias beépítés, a lazább és a sűrűbb kertsorú. A városias beépítésnél megjelennek a
lakótelepek is, illetve a különböző minőségű és korokban épült társasházak. A városközpont
két karakteresen elkülönülő részből áll: a Jurcsik-féle városközpontból és a tradicionális
klasszicista történeti városközpontból. A Jurcsik-féle városközpont nagyon ellentmondásos
Szekszárdon. Igen megosztó, és sokan nem is szeretik. De a modern építésztörténetnek egy
abszolút meghatározó és megkerülhetetlen eleme. A városnak ezt meg kell védenie. Érti ez
alatt elsősorban a burkolatjavítást és a megfelelő zöld kezelést. A pincezárványokra is külön
oda kellene figyelni. Ezeknek is védelmet kellene élvezniük. A tulajdonosokat is arra kellene
orientálni, hogy megtartsák ezeknek az állagát. A városnak van még egy lehatárolható
karaktere, ez pedig az iparterület. Ezen belül is különbséget tehetünk a régi iparterület és a
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most létesült ipari parkok között. A régi iparterület az 1950-es évektől folyamatosan épült ki,
a rendszerváltozáskor pedig jelentős változásokon ment keresztül: tulajdonosváltások
történtek, szétaprózódott, és mára egy picit lerobbant. Az újonnan épült ipari területek sok
esetben nagyon jó minőséget és megfelelő külső zöld környezetet is jelentenek. Ezeknek az
ismertetését követik a kézikönyvben az ajánlások a különböző épülettípusokra. A családi házak
területén fontos, hogy az utcakép ne legyen megbontva. A kézikönyv arra is tartalmaz
ajánlásokat, hogy a kockaházas, hosszú házas épületeket hogyan célszerű átépíteni. Ezeknél is
az udvar felé kellene a szükséges bővítést elvégezni. A Kossuth utcában befordított házakat is
lehet találni. Itt is az a filozófia, hogy az utcatér felé amennyire lehet, meg kell hagyni a
területet, és hátrafele, a telken belül kell bővíteni. A lakótelepeknek és a társasházaknak a
szabályozását nem látja ilyen szinten indokoltnak, azoknál lényeges változás nem várható,
csak a homlokzat-felújítás és a hőszigetelés miatt várhatóak beavatkozások. Ezekre, illetve a
színezésre és a felület képzésre fogalmaztak meg javaslatokat. Az új családi házak építésénél
is arra hívják fel az építtetőt, hogy alkalmazkodjon a környezethez, és ne kihívó és eltérő
pozíciókat keressen. A kerítéseknek nem lenne szabad zárt, tömör falat képezniük, hanem
amennyire lehet áttörtek legyenek és a zöld érvényesüljön. A kézikönyv egyéb javaslatok
részében a város zöld területeire térnek ki. Ezek nagyon szépen működnek a városban. Itt csak
a meglévő értékeket szedik össze és mutatják be, illetve a burkolatokra tesznek javaslatot. Ez
alapvetően a Béla tér burkolatrendjét fogja tartalmazni. Ez ugyanis olyan koncepcionális
elveket tartalmaz, amit érdemes lenne az egész városban végig gondolni. Külön fejezetbe
kerültek a reklámok. Az épületekhez kapcsolódó reklámoknál elsősorban a tradicionális
elemek kerülnek előtérbe. A kirakatokra is tesznek javaslatot a kézikönyvben. Az
energiaforrások résznél rengeteg ábrát lehet majd találni a napelem elhelyezéséről. Ezeknek
szintén az a filozófiája, hogy ne az utcafrontra legyenek kihelyezve, hanem lehetőség szerint
minél hátrább. A kézikönyv nagyságrendileg körülbelül 90 oldal lesz, amiben össze lesz szedve,
és be lesz mutatva minden olyan elem, ami Szekszárd sajátossága. Ez a kézikönyv konkrétan
nem szabályoz, a rendezési terv fogja majd az építési szándékot keretek közé szorítani. A
kézikönyv ezt csak kiegészíti, és mintegy tanácsokat ad az építéshez.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Elismerését fejezi ki a szakembereknek, akik az ismertetett
arculatot szeretnék kialakítani. Meggyőződése, hogy Szekszárdon nem lehet ilyen arculatot
kialakítani, az elmúlt évtizedekben sem sikerült. Miután fellazultak az építkezési szabályok, így
végképp nem lesz egységes arculat. A modernizmus keveredik a klasszicista stílussal, erre a
belváros jó példa. A Jurcsik-féle épületegyüttesbe pedig beköltözött az Auchan Áruház.
Szekszárd véleménye szerint kifejezetten vegyes arculatú város. Fenntartva a hozzá nem
értését, nem látja ezt a próbálkozást életképesnek. Az, hogy egy szakember gárda javasol egy
irányt azoknak, akik évi hat-nyolc építési engedélyt adnak ki, nem változtat semmi
érdemlegest. A legszörnyűbb példa a polgármesteri hivatal klasszicista épülete, mely mellett
egy zöld üveg-műanyag épület áll, melyet sokan nem értenek.
További kérdés nem hangzott el.
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Ács Rezső polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Kéri, hogy foglalja határozatba a közgyűlés a
tájékoztató tudomásul vételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
305/2017. (XII.14.) határozata
a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
tudomásul veszi Máté Jánosnak, az Építész Alkotóműhely vezető
tervezőjének a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről
szóló tájékoztatóját.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a Közgyűlés vegye előre a 15. és 16. számú napirendi
pontokat, tekintettel Artim Andrásné ügyvezető igazgató munkahelyi elfoglaltságára.
2. Az Állami Számvevőszék jelentése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ellenőrzéséről
(277. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: 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 Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Többször reklamált, hogy a Szekszárdi Víz- és Csatornamű
kifizetőhelyként működik, annak ellenére, hogy a tevékenységét jelentősen csökkentette.
Változatlanul a felügyelő bizottság megszüntetését javasolja.
Ács Rezső polgármester: Tudomása szerint a száz százalékban önkormányzati tulajdonú
cégeknél a felügyelő bizottság felállítása kötelező, ezt a szabályt nem tudja a képviselő-testület
felülírni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
306/2017. (XII.14.) határozata
„Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Szekszárdi Víz-és
Csatornamű Kft.” című számvevőszéki jelentésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
megismerte
az
Állami
Számvevőszéknek
„Az
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági
társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Szekszárdi Víz-és
Csatornamű Kft.” című ellenőrzéséről készített jelentést, és az
abban foglalt megállapításokat tudomásul veszi;
2.
a jelentésben foglalt megállapításokra vonatkozóan a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője által készített
intézkedési tervet tudomásul veszi.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester

3. Javaslat az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.-vel új Bérletiüzemeltetési szerződések megkötésére
(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott- jogász
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A Víziközmű törvény változása folytán a szolgáltató és a
települések törvényi kötelezettsége, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződéseket szét kellett
bontani külön a vízhálózati és külön a szennyvízhálózati rendszer üzemeltetésére.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
307/2017. (XII.14.) határozata
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval a közös közcélú
ivóvízellátó rendszer Bérleti-üzemeltetési szerződése
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös közcélú ivóvízellátó rendszer vonatkozásában az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval Bérleti-üzemeltetési
szerződés megkötéséhez hozzájárul;
2.
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-IV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 11-22761-1-001-0004;
3.
felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
Bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 20.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
308/2017. (XII.14.) határozata
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval a közös közcélú
ivóvízellátó rendszer Bérleti-üzemeltetési szerződése
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös közcélú szennyvíz elvezető és -tisztítórendszer
vonatkozásában az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval Bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséhez hozzájárul;
2.
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-0103;
3.
felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
Bérleti-üzemeltetési a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 20.
Ács Rezső polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
309/2017. (XII.14.) határozata
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval a közös közcélú
ivóvízellátó rendszer Bérleti-üzemeltetési szerződése
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös közcélú ivóvízellátó rendszer vonatkozásában az
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. szolgáltatóval Bérleti-üzemeltetési
szerződés megkötéséhez hozzájárul;
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-G-IV
2.
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 11-22761-2001-00-11 c;
3.
felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező
Bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. december 20.
Ács Rezső polgármester

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(320. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés szerintmelyet a képviselők megkaptak- a könyvvizsgáló egyetért a rendelet-módosítással. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Korábban is tiltakoztak a szimbólummá vált Babits Mihály Kulturális
Központ megszüntetése, illetve „bedarálása” ellen, ezért biztosan nemmel szavaznak.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés úgy döntött, hogy a turisztikai, rendezvényszervezési és
kulturális feladatokat összevonja és ezt egy új gazdasági társaság létrehozásával valósítja meg.
Egyetért, hogy a „Babits” a város arca, ezért fontos, hogy milyen színvonalú rendezvényeket
szerveznek.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
43/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Az éves költségvetés 2018. február 15-ig készül el, addig a tervezett
költségvetés nélküli gazdálkodást is szabályozni kell. 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.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
44/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a 2018. évi
átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Az a problémája, hogy a jószándékon múlik az étkezés folyamatos
biztosítása, ami jelenleg megvan a városban, de tart tőle kicsit, hogy így lesz-e folyamatosan.
Ács Rezső polgármester: Több intézményvezetővel beszélt erről a témáról és egybehangzó az
a vélemény, hogy a család felelősségét is nézni kell az étkezéseknél. A felesleges
ételkiöntéseket is el lehetne kerülni, ha a térítésmentes étkezésben részesülők közül mindenki
kellő komolysággal állna az étkezéshez, tehát időben lejelentené a hiányzást stb. A
városvezetés kellő rugalmassággal, odafigyeléssel kezeli a gyermekek étkeztetését, a térítési
díjak megállapítását, térítési díjak beszedését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az előterjesztésben szerepelt egy mondat,
aminek az a lényege, hogy az esetek egy részében azért keletkezik a hátralék, mert a gyermek
a térítésmentes étkezésre ugyan jogosult lenne, de a szülő nem tölti ki a szükséges kérelmet
és nem nyújtja be. A kitöltés elmaradásának oka lehet a hanyagság és az írás-olvasáskészség
hiánya. Javasolja az intézményeknek, hogy vegyék kézbe ezt és segítsenek a kitöltésben a
szülőknek. A rendelet társadalmi vitára bocsátásánál javasolják, hogy az történjen az
intézményeken keresztül, mert hatékonyabbnak gondolják. Felmerült az a probléma is, hogy
lényegesen magasabb a diétás étkezés térítési díja, holott tudják, hogy a családok anyagilag
jobban meg vannak terhelve. A támogatási rendszer módosítását javasolják ezzel
kapcsolatban is. Ezek a javaslatok a határozati javaslatot nem érintik.
Ács Rezső polgármester: Elnök asszonnyal sok mindenben egyetért. Az intézményeknél
fontos, hogy megfelelő információkat kapjanak a megfelelő időben és módon. Azt gondolja,
hogy eddig is sokat tettek az intézmények, bízik benne, hogy a jövőben ennél is többet fognak.

15
kgy20171214jkv

Kővári László bizottsági elnök: A bizottsági ülésen komoly beszélgetést folytattak a tagok,
többek között a 412 darab be nem fizetett étkezés kapcsán. Jó lenne azzal foglalkozni, hogy ki
az, aki szociális helyzetéből adódóan nem tudja befizetni a térítési díjat és ki az, aki
hanyagságból. Nagyságrendileg nem nagy összegről van szó, de annak is meg lehetne találni a
jó helyét. A másik kérdés az volt a bizottsági ülésen, hogy fizethetnének-e előre étkezési jegyet
a szülők, amit a gyerekek leadnak az étkezés igénybe vételekor? Ezen el kellene
gondolkodniuk.
dr. Mezei László képviselő: A bizottsági elnök asszony felvetéséhez kapcsolódik, hogy
véleménye szerint is nagyobb lehetőséget kellene biztosítani a tanároknak a kérelmek
kitöltésének kapcsán. A rendszer kényszerpályán mozog, a beavatkozási lehetőség minimális.
Az étkezés szállításának időpontja sem követhető. Kialakulnak olyan helyzetek, hogy a
családok összegyűjtik a megmaradt élelmiszereket, mindenképpen beavatkozást javasolnak a
veszteségek elkerülésére.
dr. Molnár Kata jegyző: A felvetésekre reagálva szeretné arra felhívni a figyelmet, hogy a
rendelettervezetben szerepel egy erős fék a jegyzői eljárásban, melynek keretében a jegyző
nevében felfüggesztésre kerülhet az ellátás abban az esetben a Humánszolgáltató Központ
keretén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alátámasztja véleményével azt,
hogy nem kerül veszélyhelyzetbe a gyermek a felfüggesztés következményeként. A
Gyermekjóléti Szolgálat megvizsgálja a körülményeket, a családgondozók nem vállalnak fel
olyan helyzetet, amiben parányi esélye is lehet az ellátatlanságnak. A saját javaslata került bele
a rendelettervezetbe, miszerint a Gyermekjóléti Szolgálatot időben értesíteni kell a
hátralékról, hogy időben léphessen. Írásban kell leírniuk a véleményt arról, hogy
felfüggeszthető-e az ellátás vagy sem.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz
Gábor közterület-használati ügyintéző
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Ács Rezső polgármester: 2016. január 1. óta nem történt díjrendezés a közterületek
használatára vonatkozóan, ezért öt százalékos módosítást javasolnak. Nagyjából egymillió
forintos bevételhez jutna így a város, melyet a városi rendezvények feltételeinek
megteremtésére szeretnének fordítani. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Ha fejleszteni szeretnék a szolgáltatásokat, illetve kereskedőket
csábítani a városba, akkor inkább csökkenteni kellene a díjakat. Különösen fontos a
rendezvényeknél, hogy ne kerüljön egy tál étel elviselhetetlenül magas összegbe.
Ács Rezső polgármester: A város a rendezvényeit olyan szempontból is támogatja, hogy a
rendezvények időszakában kedvező közterület-használati díjat alkalmaz. Képviselő úr is tagja
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak, ami a közterület-használati díjmérséklésekről dönt.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottsági ülésen szóba került a téma, ő is utánanézett, 5-1015 forint emelést jelent a módosítás, mely a gazdasági szférát érinti csupán. A lakossági
terheket nem szeretné növelni.
További hozzászólás nem érkezett, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Piaci és vásári díjtételek felülvizsgálata
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A vásári és piaci díjtételek elsősorban a lakosságot érintik, melyeken
nem javasol módosítást 2018. január 1-től. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság nem javasol díjemelést a vásári és piaci díjtételek
esetében.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
310/2017. (XII.14.) határozata
a vásári és piaci díjtételek felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felülvizsgálta a vásári és piaci díjtételeket, és úgy dönt, hogy
2018. január 1-jétől azokat nem módosítja.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
(tervezet)
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető, Weisz
Gábor közterület-használati ügyintéző
Ács Rezső polgármester: 2016. óta nem volt díjemelés ebben az esetben sem. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
47/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi közutak
nem közlekedési célú igénybevételéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem javasolja a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
díjemelést 2018-ra vonatkozóan. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Szeretné elmondani, hogy akik szociális helyzetüknél fogva
nem tudnak rákötni a szennyvízhálózatra, azok szippantanak leginkább. A környezetterhelési
díj emelésével próbálták ösztönözni arra a háztartásokat, hogy inkább kössenek rá a
szennyvízhálózatra. A bizottságnak van arra lehetősége, hogy a rákötések segítésére
pályázatot írjon ki a lakosság részére, az eddigi gyakorlatot felül kellene vizsgálniuk, hogy a
szociálisan valóban rászorultaknak is legyen rá lehetősége.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
311/2017. (XII.14.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás díjának
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felülvizsgálta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás
díjtételét, és úgy dönt, hogy 2018. január 1-jétől azokat nem
módosítja;
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő
közgyűlésre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.
(IV. 2.) önkormányzati rendelet normaszövegének részletes
felülvizsgálatára tegyen javaslatot.
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Határidő: 2017. február 28.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
11. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(329. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A parkolási díjak esetében nem javasol módosítást. Országos
viszonylatban, megyeszékhelyként kedvezőbb tarifákat alkalmaznak egyébként. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
312/2017. (XII.14.) határozata
a parkolási díjak, pótdíjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felülvizsgálta a parkolás díjakat, pótdíjtételeket, és úgy dönt,
hogy 2018. január 1-jétől azokat nem módosítja.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné gondnokságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
313/2017. (XII.14.) határozata
az Egészségügyi Gondnokság működési engedélyének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 48/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendeletnek megfelelően kezdeményezze a
működési engedély módosítását a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatalánál;
Határidő: 2017. december 31.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

2.
úgy határoz, hogy a körzetmódosítás miatt felmerült
költségeket az Egészségügyi Gondnokság viseli.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 48/2017. (XII.20.) önkormányzati
rendeletnek megfelelően a 6. és 7. számú körzet háziorvosával
kötött feladat-ellátási szerződéseket módosítsa, egyúttal felhívja
a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződések
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
48/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2018. évi illetménykiegészítéséről
(317. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi
illetménykiegészítéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

14. Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szekszárd Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendeletére
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A 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 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
314/2017. (XII.14.) határozata
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004.(III.1.) önkormányzati rendeletre tett törvényességi
felhívás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2004.(III.1.) önkormányzati rendeletére
tett törvényességi felhívását;
2.
felhívja a főépítészt, hogy a törvényességi felhívás 3., 7.,
8., 9., 13., 14., 19., 20., 21. pontjában megjelölt észrevételek
alapján készítse elő Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2004.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítását, majd
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben
előírt településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
elfogadásával párhuzamosan szervezze meg a véleményezési
eljárást és a véleményezési eljárás lefolytatását követően a
beérkezett észrevételek figyelembe vételével véglegesítse az
előterjesztést a rendeletmódosítás mielőbbi elfogadása
érdekében;
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Herr Teréz főépítész
3.
felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat
megküldésével tájékoztassa döntéséről a Tolna Megyei
Kormányhivatalt.
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
50/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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15. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok működésével
kapcsolatos döntések meghozatalára
(332. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. lesz az az önkormányzati
tulajdonú cég, amely a közművelődési, rendezvényszervezési feladatai mellé a turisztikai
feladatokat is ellátja, így a Szekszárdi Turisztikai Kft-re már nem lesz szükség. A tulajdonos
önkormányzat jogilag beolvasztja a céget az új Kft-be. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
315/2017. (XII.14.) határozata
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
működésével kapcsolatos döntések meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése, mint a
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10., cégjegyzékszám:
Cg.17-09-011352), valamint a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj
utca 2., cégjegyzékszám: Cg.17-09-006121) egyedüli tulajdonosa úgy
dönt, hogy
1.
a két társaság egyesülését határozza el beolvadás útján (Ptk.
3:44.§ (1) bek.).
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az egyesülés során a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt
Felelősségű Társaság beolvad a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságba, mint befogadó társaságba;
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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3.
a beolvadással egyidejűleg a befogadó társaság cégformája
nonprofit korlátolt felelősségű társaságra változik;
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
a beolvadó Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt
Felelősségű Társaság, a befogadó Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a beolvadás után
fennmaradó Szekszárdi Közművelődési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tulajdonosa változatlanul
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
5.

az átalakulás mérlegfordulónapja: 2017. december 31.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
6.
megbízza az egyesülő társaságok ügyvezetőit, hogy az átalakulás
fordulónapjával dolgoztassák ki az alábbi dokumentumokat:
Az átalakuló Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. december 31-i fordulónapi éves
mérlegét alapul véve az átalakuló társaságok és az átalakulás során
egyesüléssel létrejövő befogadó korlátolt felelősségű társaság
vagyonmérleg tervezete
vagyonleltár tervezete
egyesülési terv
társasági szerződés módosításának tervezete
egyesülési szerződés tervezete törvény szerinti tartalommal a 7.
pont figyelembe vételével;
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
Berlinger Attila ügyvezető igazgató
7.
az egyesülés könyv szerinti értéken történik. Az egyesülő
társaságok saját tőkéjének összege képezi az egyesülést követően
fennmaradó befogadó korlátolt felelősségű társaság vagyonát. A
beolvadó korlátolt felelősségű társaság jogai és kötelezettségei
átszállnak a befogadó korlátolt felelősségű társaságra;
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Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
8.
az átalakulás könyvvizsgálói feladataival Dr. Póla Zoltán
(könyvvizsgálói eng. szám: 004880, lakcím: 7100 Szekszárd, Újfalussy
u. 11.) bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg;
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
9.
az átalakulás jogi feladataival a Szepesi Ügyvédi Irodát (7100
Szekszárd, Holub u. 7.) bízza meg.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester

16. Javaslat a Caminus Kft. törzstőkéjének leszállítására
(333. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A kéményseprő-ipari tevékenység átadása után a Caminus Kft- mint
szolgáltató - nem célszerű, hogy megmaradjon. Javasolja, hogy a jelenleg 27 millió forintos
törzstőkét szállítsák le a minimális három millió forintra. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Már többször hangot adtak annak, hogy mérhetetlenül nem értenek
egyet a kéményseprő-ipari tevékenység átszervezésével. Mindenki rosszul fogja érezni magát,
amikor az első ember meghal emiatt.
Ács Rezső polgármester: Ez a tevékenység nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, de
természetesen tiszteletben tartja a képviselő véleményét.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
316/2017. (XII.14.) határozata
a Caminus Kft. törzstőkéjének leszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elhatározza, hogy a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. (Cg.:
17-09-001696, székhelye : 7100 Szekszárd, Páskum u. 5.,
adószáma: 11281836-2-17) 27.740.600 Ft törzstőkéjét
24.740.600 Ft-tal leszállítja, ezzel a társaság törzstőkéje 2018.
január 1-jei hatállyal 3.000.000 Ft-ra csökken. A törzstőke
leszállítás indoka tőkekivonás.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Caminus Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon
a törzstőke leszállításáról szóló határozat - a meghozatalát
követő harminc napon belül - nyilvántartó bíróság felé történő
bejelentéséről és intézkedjen a törzstőke leszállításáról hozott
döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről.
Határidő: 2018. január 14.
Felelős: Huszár Tibor ügyvezető

17. Javaslat a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(319. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: 2017. december 31-ével vissza kell fizetni az önkormányzat
folyószámla-hitelét. 2018. január 1-től új, emelt összegű hitel-szerződést köt az önkormányzat
egy év időtartamra. Ezzel biztosítja a beruházásokhoz az esetleges előfinanszírozásokat. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Ha jól érti, egy forgóeszköz-hitelről van szó, amit áthidalásokra és
fenntartásokra szoktak alkalmazni. Reméli, hogy az induló beruházásokat nem forgóeszközhitelből kívánják megoldani, lehet, hogy félreértette a polgármestert.
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Ács Rezső polgármester: A beruházások maximum előfinanszírozását oldják meg ezzel a
hitellel, mert jórészt száz százalékos finanszírozású beruházásokról van szó. Az előfordulhat,
hogy néhány számlát előre ki kell fizetniük, ehhez megfelelő likviditással kell rendelkezniük.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
317/2017. (XII.14.) határozata
a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az
előterjesztés alapján az OTP BANK NYRT Számlavezető
pénzintézetnél 800 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret
megnyitását elrendeli 2018. január 02. – 2018. december 20.
közötti időintervallumra;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, a hitel
fedezetének a 2018. évi központi támogatások alszámlára,
valamint a helyi és gépjármű adó alszámlákra befolyt
bevételeket jelöli meg;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a folyószámla hitelkeret
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. január 15.
Ács Rezső polgármester

18. Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi jogász- jegyzői mb., Rieger Beáta pénzügyi
osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését
kéri.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
318/2017. (XII.14.) határozata
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás módosításához az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal hozzájárul;
2.
felhívja a polgármestert az egységes szerkezetű
módosított megállapodás aláírására.
A Közös Hivatali megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

19. A „Hiszek Benned!” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának
támogatása
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Kiegészítésképpen elmondja, hogy kilenc
programra pályáztak, melyből kettő nyertes pályázat lett. A nyolcas számú, „Fuss!- Az amatőr
futás ösztönzése” című program átirányításra került a Magyar Szabadidősport Szövetséghez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
319/2017. (XII.14.) határozata
a „Hiszek Benned!” Sport Program II. alprogram pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
támogatja és jóváhagyja a „Hiszek Benned! Sport
Program II. alprogram kategóriába Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által benyújtott pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
felkéri a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft-t, valamint a FITT Lesz Sportegyesületet a programok
megvalósítására;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

3.
elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását
továbbra is a Humánszolgáltatási Igazgatóság felügyelje.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

20. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
(323. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Toláczi Zsuzsa
intézményvezető, Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintéző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
320/2017. (XII.14.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és
formában;
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterét a
társulási megállapodás-módosítás aláírására;
Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjét a
megállapodás-módosítás Magyar Államkincstárhoz történő
benyújtására a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzése érdekében.
Határidő: 2017. december 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Szabó Balázs és Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
21. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt keretében ingatlan vásárlás kezdeményezésére
(312. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Szabó Veronika pályázati referens
Ács Rezső polgármester: A sikeres Sió projekt megvalósításához szükség van egy darab 1000
m2-t meghaladó terület megvásárlására, melyre 150,-Ft/m2 árú ajánlatot tesznek. Kéri a
közgyűlést a javaslat támogatására. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság támogatja az előterjesztést, elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
321/2017. (XII.14.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió
turisztikai fejlesztése” című projekt keretében ingatlan
vásárlás kezdeményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
a
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú, Sió turisztikai fejlesztése című projekt
keretében kezdeményezze a Magyar Állam tulajdonában, és a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében lévő,
Szekszárd, külterület 01632 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlan b) jelű, rét művelési ágú alrészlete 1108 m2 nagyságú
részének önkormányzati tulajdonba vételét, 150.- Ft/m2 ajánlati
ár mellett. Az önkormányzat az ingatlant településfejlesztés,
helyi közút kialakítása és fenntartása céljából kívánja tulajdonba
venni;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
tudomásul veszi, hogy a jogszabály által előírt
vagyonátruházási illeték, illetve a tulajdonváltozás ingatlannyilvántartásba való bejegyzésének költsége (6.600 Ft) a vevőt
terheli, továbbá vállalja, hogy az értékesítéshez szükséges
forgalmi értékbecslés elkészítésének díját számla ellenében
közvetlenül az értékbecslést készítő szakértő részére, valamint
az ügyvédi munkadíj vevőre eső részét, az ingatlan adásvételével
kapcsolatos jogszabályi költségeket (így különösen tulajdoni és
földhasználati lap lekérésének díja, a földhivatali eljárás
igazgatási szolgáltatási díj) számla ellenében készpénzben a
szerződés megkötésekor az eljáró ügyvédnek megfizeti.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester
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3.
felhívja a polgármestert, hogy az önkormányzati
tulajdonba vétellel kapcsolatos nyilatkozatot írja alá és küldje
meg a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja a polgármestert – amennyiben az ajánlati ár
összege eléri a forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi
értéket – az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

22. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
terve módosításának elfogadására
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Balázsné Geier Klára belső
ellenőr
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Rácz Zoltán megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
322/2017. (XII.14.) határozata
az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
módosításának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
370/2011. (XXII.31.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése,
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valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 5.2. pontja alapján a
2017. évi belső ellenőrzési tervnek a határozat mellékletét
képező módosítását jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

23. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(314.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
323/2017. (XII.14.) határozata
az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 119. § (5) bekezdése alapján a határozat mellékletét
képező 2018. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
dr. Molnár Kata jegyző

24. Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ
által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári
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tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
324/2017. (XII.14.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi
Tankerületi Központ által működtetett közoktatási
intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási
szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok
ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Tankerületi Központtal
2017. október 9-én kötött, a Tankerületi Központ által
működtetett
közoktatási
intézményekben
a
gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a
gyermekfelügyelettel
kapcsolatos
feladatok
ellátására
vonatkozó együttműködési megállapodást a megállapodást kötő
felek módosítsák;
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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2.

felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karral kötendő együttműködési megállapodás megkötéséhez való
hozzájárulásra
(331.sz.előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
325/2017. (XII.14.) határozata
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő
együttműködési megállapodás megkötéséhez való
hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral az előterjesztés
mellékletét
képező
együttműködési
megállapodás
megkötéséhez;
2.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására.

az

együttműködési

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi
munkatervére
(304. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2018. februári ülésen
szerepeljen az előterjesztésben feltüntetett „A német nemzetiségi kultúra helyzete
Szekszárdon” című, az októberi rendes közgyűlésen pedig „A német nemzetiségi nevelés és
oktatás helyzete Szekszárdon” című napirendi pont-javaslat.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy február helyett márciusban tárgyalja a közgyűlés a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat téma-javaslatát, tekintettel a költségvetés
elfogadásáról szóló, várhatóan hosszú ülésre.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a kötelezően tárgyalandó, a
polgármesteri hivatal által összeállított közgyűlési munkatervhez érkezett javaslatokat
tárgyalta. A bizottság is- hasonlóan a Humán Bizottság javaslatához- beépítette javaslatába a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatait. Bizottsági elnökként további
javaslata, hogy a Nemzeti Agrárkamarával év elején kössön megállapodást az önkormányzat
az együttműködési területek mentén, melyet szintén meg kellene tárgyalnia a közgyűlésnek.
dr. Mezei László képviselő szintén több témát javasolt a közgyűlési munkatervhez, melyről
beszéltek a bizottságban. Van olyan javaslata a képviselőnek, aminek a tárgyalásának nincs
értelme véleménye szerint, ilyen a hulladékgazdálkodás, melyben országos szintű szabályozás
történik. A kutyamenhely kérdése is folyamatban van, melyről folyamatosan egyeztetnek, de
2018-ban valóban rendezni kellene a kérdést. A bérlakásprogrammal kapcsolatban az a
véleménye, hogy Paks II. kapcsán valóban érdemes elgondolkodniuk, hogy milyen lépéseket
kellene tenniük. A közmunkaprogram tudomása szerint átalakulás előtt áll, azzal is érdemes
lehet foglalkozni. Az elvándorlás kezelésével többek között az oktatási rendszeren keresztül
kell foglalkozniuk. A „Csikágó” napirendi pont javaslatról a közgyűlés eldönti, hogy
foglalkozzon-e vele, a hulladékkérdést és a közbiztonságot tekintve lehet, hogy érdemes
lenne.
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Ács Rezső polgármester: Az elvándorlás kérdése nagyon általánosan megfogalmazott dolog,
nehéz vele mit kezdeni. A munkaterv hónapról hónapra változni fog, az új információk mentén
is.
dr. Mezei László képviselő: A javaslataival kapcsolatban elmondja, hogy a kutyamenhely
témát a felszínen szeretné tartani, mert ismerve az alapítvány vezetését, nem biztos, hogy
sikerre viszik. A Csikágó-kérdést azért vetette fel, mert véleménye szerint ha a
tulajdonviszonyokhoz nem nyúlnak hozzá a térségben és az ott lakók nem fogadnak el jelentős
változást, addig nem tudnak lépni. Olyan közösségről beszélnek, melynek a szellemi, vallási,
hangulati kapacitásaik, a munkához való hozzáállásuk miatt önmagukon nem tudnak segíteni.
Szeretnék elmondani a javaslataikat a témában. A hulladékgazdálkodás-átalakítását azért veti
fel témaként, mert úgy gondolja, hogy azzal, hogy kiregulálták a helyi vezetés kezéből az
eszközöket, nehéz helyzetben hagyták a várost is. Egy „rohamcsapat” létrehozását javasolja,
mely kezelni tudná az ünnepek körüli felhördüléseket. A bérlakásprogrammal kapcsolatban
átalakult a térség gazdaságpolitikai szerkezete, lépniük kellene ebben a kérdésben. A
polgármester többször említi, hogy a „piszkos szocik” ezt tönkretették. A
közmunkaprogrammal kapcsolatban Varga Mihály miniszter úr programjába olvasott bele,
melyben kizárja, hogy 247 milliárd forintot szánjon erre a programra. Alkalmatlannak
minősítette a programot a jelenlegi formájában és ezért megtölthetnék tartalommal a
közmunkaprogramot. Az elvándorlás kezelésénél arra gondolt, hogy mivel ez egy európai
jelenség, melyet sehol nem tudnak kezelni, viszont kialakíthatnának olyan szociális
szövetkezeteket, melyre helyi programokat, oktatási megoldásokat fűzhetnének fel.
Ács Rezső polgármester: A „piszkos szocik” kifejezést soha nem használta, ha erre
vonatkozóan Mezei képviselő úr rendelkezik hangfelvétellel, azt mutassa be. Az érkezett
javaslatokat egyenként szavazzák meg, hónap-meghatározással.
Ács Rezső polgármester: Először szavazásra teszi fel a Humán Bizottság javaslatát „A német
nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon” című, a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke által javasolt témát a márciusi rendes közgyűlés ülésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Humán Bizottság következő javaslatát teszi fel szavazásra „A német
nemzetiségi nevelés és oktatás helyzete Szekszárdon” címmel az októberi rendes közgyűlés
napirendjére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra
„Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Agrárkamarával” címmel a
februári rendes közgyűlés ülésére.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra „A
szekszárdi kutyamenhely helyzete” címmel a szeptemberi rendes közgyűlés ülésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 5 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elvetett.
Kővári László bizottsági elnök: A „Csikágó” átalakítása című napirendi pont-tervezetet az év
második felében kellene felvenni a munkatervbe, előtte a Közbiztonsági Tanácsadó Testület
tárgyalhatná a témát.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra „A
„Csikágó átalakítása” címmel a szeptemberi rendes közgyűlés ülésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 5 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elvetett.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra a
„Bérlakásprogram” címmel a júniusi rendes közgyűlés ülésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra
„Közmunkaprogram” címmel a júniusi rendes közgyűlés ülésére.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, milyen tartalomra gondolt pontosan a javaslattevő. A
város már négy éve elkezdett foglalkozni a témával, azt is felajánlotta a szekszárdi
munkaadóknak, hogy amennyiben a közmunkaprogramban részt vevők közül találnak olyan
embert, akit érdemlegesen tudnak bármelyik cégnél foglalkoztatni, akkor átadják.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosított mellékletével
együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
326/2017. (XII.14.) határozata
a 2018. évi munkaterve jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
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önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a
határozat mellékletét képező 2018. évi munkatervét.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Ács Rezső polgármester

27. Javaslat közterület elnevezésére
(308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az előterjesztés elkészítését
követően három javaslat érkezett a hivatalhoz, így a következő javaslatok érkeztek: egy lakó a
Szelesdomb utca elnevezéssel ért egyet; a Szelesdomb köz elnevezéssel három; a Mandula sor
elnevezéssel egy lakó és a Civil Kerekasztal ért egyet.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, a szóban
forgó közterület elnevezési javaslatai közül a Mandula sort támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatával együtt teszi fel
szavazásra a határozati javaslatot, tehát az 1. pont D sort javasolja elfogadásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
327/2017. (XII.14.) határozata
a Szekszárd 1095 hrsz-ú, valamint a folytatását képező 15700
hrsz-ú út elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárd 1095 hrsz-ú, valamint a folytatását képező
15700 hrsz-ú utat az alábbiak szerint nevezi el:
Mandula sor.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt az utcaelnevezéssel
kapcsolatos hirdetmény közzétételére;
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Határidő:
Felelős:

döntés után haladéktalanul
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a Polgármesteri
megállapításának elvégzésére;
Határidő:
Felelős:

Hivatalt

házszámok

2018. január 31.
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt
házszámtáblák legyártására és kihelyezésére;
Határidő:
Felelős:

a

az

utca-

és

2018. március 31.
dr. Molnár Kata jegyző

5.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az illetékes
okmányirodát, valamint a közüzemi szerveket értesítse a
változásról.
Határidő:
Felelős:

2018. február 15.
dr. Molnár Kata jegyző

Kővári László elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

28. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a
Tolna Megyei Balassa János Kórház részére
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: 2017. december 31-ével lejár a Hirling Ádám, Arany János utcai,
Kölcsey lakótelepi lakások bérlőkijelölési joga, a kórház főigazgatója kérte a bérlőkijelölési jog
meghosszabbítását. Ha fiatal orvosoknak tudnak lakást biztosítani és ezzel is segíteni a
városban maradásukat, akkor ez egy bölcs döntés lesz a továbbiakban is. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 328/2017.
(XII.14.) határozata
a Tolna Megyei Balassa János Kórházban dolgozó szakemberek
elhelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére - az intézményben dolgozó
szakemberek elhelyezése céljából - 2020. december 31. napjáig
bérlőkijelölési jogot biztosít az alábbi önkormányzati tulajdonban álló
lakások tekintetében:
Szekszárd, Arany J. u. 10. I/2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 1.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. I/5.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II/9.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. III/12.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. Fsz. 3.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/4.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/6.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/7.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/9.
Szekszárd, Kölcsey ltp. 24. IV/3.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
29. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti,
képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményeinek revíziója
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens

irodalomtörténeti,

Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság javaslatának ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Az előterjesztést elfogadásra javasolja a
bizottság.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
329/2017. (XII.14.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti,
irodalomtörténeti, képzőművészeti és iparművészeti
gyűjteményének revíziójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális
javak revíziójáról és selejtezéséről szóló 51/2015. (XI.13.) EMMI
rendelet 5. § (2) bekezdése alapján
1.
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti,
irodalomtörténeti,
képzőművészeti
és
iparművészeti
gyűjteményének revíziójáról 2017. november-december
hónapjában készült jegyzőkönyveket jóváhagyja, azokra
észrevételt nem tesz;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot további
intézkedés céljából küldje meg az intézmény vezetőjének.
Határidő:
Felelős:

2017. december 21.
dr. Molnár Kata jegyző

30. Javaslat alapítványok támogatására
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Majnay Gábor osztályvezető,
Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Szeretné kiegészíteni a határozati javaslatot. A
Humán Bizottság legutóbbi ülésén felosztotta a tartalékkeretét, mely során a Szekszárdi
Kamarazenekar Alapítvány részére 100.000,-Ft összeget nyújtanak támogatásként. Az
alapítványi támogatás kiegészítését kéri a határozati javaslatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel a Humán Bizottság javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 330/2017.
(XII.14.) határozata
civil szervezetek támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1. a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára, annak 2017. évi
bizottsági alapja terhére 600 000 forint támogatást nyújt az alábbi
alapítványoknak:
Alapítvány neve

2017. évi SZEB biz. alapja terhére

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Otthon Alapítvány
Összesen:

370 000 Ft
230 000 Ft
600 000 Ft

2. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Tartalék Keretének
terhére 150.000 forint támogatást nyújt az alábbi alapítványnak:
Alapítvány neve

Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi
Megújulásért
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
Összesen:

2017. évi HB Tartalék Keret
terhére

50 000 Ft
100 000 Ft
150.000 Ft

3. a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatára, annak 2017. évi Klíma
alap kerete terhére, összesen 919.000.- Ft összeg támogatást nyújt az alábbi
alapítványoknak:
Alapítvány neve

Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szekszárdi
Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye

2017. évi GPB keret terhére
megítélt támogatás

50.000.- Ft
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Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szekszárdi
Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménye

50.000.- Ft

Zöldtárs Alapítvány
Összesen

819.000.- Ft
919.000.- Ft

Határidő: 2017. december 29.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
4. felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a támogatási
szerződéseket, és gondoskodjék a támogatott összegek átutalásáról;
Határidő: 2017. december 29.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
5. felhívja a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2017. december 29.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Kővári László visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Haag Éva elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

31. Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője részére
gyermekétkeztetési szolgáltatás beszerzése tárgyú szerződés megkötéséhez
(334. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A szekszárdi Wunderland Óvodában a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
szeretné a közétkeztetési szolgáltatást nyújtani, a szerződés megkötéséhez szükséges a
tulajdonosi felhatalmazás nyújtása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
331/2017. (XII.14.) határozata
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tulajdonosi felhatalmazásról a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetője részére a gyermekétkeztetési szolgáltatás
beszerzése tárgyú szerződés megkötéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
tulajdonosi felhatalmazását adja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője
részére a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája részére gyermekétkeztetési
szolgáltatás beszerzése” tárgyú szerződés megkötéséhez.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Bay Attila ügyvezető igazgató
32. Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „
Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” című projektre vonatkozóan a
Szekszárdi Sportuszoda építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
ellátására
(335. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A száz százalékosan önkormányzati tulajdonban lévő Szekszárdi
Mérnöki Kft. műszaki ellenőri munkával való megbízását tartalmazza az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
332/2017. (XII.14.) határozata
megbízási szerződés kötéséről a Modern Városok Program
keretében megvalósítandó „Szekszárd, Sportuszoda komplett
kiviteli munkái” című projektre vonatkozóan
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
megbízza a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) a Szekszárdi Sportuszoda építési
munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával;
2.

felhívja a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. december 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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33. Kérdések, interpellációk


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Kinek épült?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: A Szekszárdi Vasárnap című hetilapban fél oldalon jelent meg az új
városfejlesztési projekt, a régi hatos úton, az ipari és borászati üzemeken jóval túl, a Bor
utcában. 1.3 milliárd forintért útépítés készül, nem fedett uszoda, amit három éve sátorba
kényszerítettek. Amikor képviselő lett, azt kérdezték tőle, hogy mi készül a régi hatos úton,
mert fideszes potentát emberek sora veszi a zártkerti ingatlanokat. Akkor jött Szíjj László
tiszakécskei vállalkozó, a Duna Aszfalt Kft-vel és utat épített. Végig autózták az utat és a
lepusztult városi úthálózatot is. Nemsokára elkészül a film és felrakják az internetre. Kérdezi a
polgármestert, hogy kinek épült az út, nem másra kellett volt költeni az irdatlan nagy
összeget?
Ács Rezső polgármester: Az út azon szekszárdiaknak épült, akik aláírásukkal kérték, hogy
városi körülményeket teremtsenek számukra, hogy az ott lakók ne tengelytöréssel érjenek
haza. A fideszes potentátokkal kapcsolatban elmondja, ha van arról információja, hogy ki vett
ott területet, azt ossza meg, ne csak puffogtasson politikai mondatokat. Hasonló célt szolgált
a Sárköz utca is, ahol ugyancsak az ott lakók házait és sok szekszárdi tanyáját lehet könnyebben
megközelíteni. Egymilliárd forintból épült, nem többől.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hogyan lesz a jó
szándékból gyalázkodás?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Bementek hozzájuk idős emberek bosszankodva, akiknek azt ígérték,
hogy olyan karácsonyi csomagot kapnak, amiben lesz olaj, cukor, liszt, azaz tartós élelmiszer.
Elképesztő sikere lett a csomagosztásnak, több mint háromezer ember kérte a csomagot.
Aztán megkapták, a tartalma egy marék szaloncukor, kakaópor, száraztészta és terefere került
a csomagokba. Úgy interpretálták ezt, hogy biztos eltették a többit, melyre azt a választ adta,
hogy biztosan nem számítottak ekkora érdeklődésre, az nem lehetséges. Ilyen az, akikor a
fideszes kormánypropaganda egy másik világot kommunikál és hitet el, hogy minden nagyon
jó, ők Európa motorja, csökkent a szegénység stb. Tiszteli a jó szándékot, de jövőre inkább
szociális munkást kellene megbízni a feladattal, jobban elérné a célját a kezdeményezés.
Ács Rezső polgármester: Személyesen is megnézte a csomagosztást és beszélt a résztvevő
kollégákkal. Professzionális szervezettséggel, szinte várakozás nélkül folyt a csomagadás.
Kifejezetten jó hangulatban, az idősek örömére zajlik mindez. Az ajándékcsomagot beszerzés
keretében választották ki, kétezer forint összeg erejéig tartalmaz élelmiszert. Az idősek
részéről olyan igény jött, hogy olyan ajándékot tartalmazzon a csomag, amit fel tudnak
használni vagy tovább tudnak adni családon belül. Akinek nem tetszett a csomag, legközelebb
nem kell regisztrálnia és elvinni a csomagot. Azt gondolja, hogy a csomag kicsit hozzájárul a
karácsonyi időszak kellemesebbé tételéhez, akik egyedül vannak, azért, akiknek unokái
vannak, továbbadhatják nekik. Nem gondolja, hogy gyalázkodásba ment át, háromezer ötszáz
ember különböző igényeit nem lehet összehangolni, de a legjobb szándékkal készítették össze
és adják a csomagot.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Lehet-e? címmel

Rácz Zoltán képviselő: A karácsony a szeretet ünnepe, év vége, mindenki el kell gondolkodjon
arról, mit csinált és mit tenne másképp, szeretetről, új tervekről. A politikai csatározásoknak
nem szabad gyűlöletté érniük. A szeretetnek erősebbnek kell lennie, mint a
kormánypropaganda által támasztott gyűlöletnek. Látták a szomszéd faluban, hogy a gyűlölet
rabságban tart. Aki fél, az nem lehet szabad. Az előző közgyűlésen egy apró előterjesztéssel
éltek, hogy a város szélén is biztosítani kellene az internet, kábeltévé szolgáltatást. Még a
napirendre vételt is megállították. Persze, hogy megoldható a szolgáltatás kiterjesztése, csak
el kell fogadni a pénzt a városnak, amit a városi villanyoszlopok használatáért a Tarr Kft. fizetni
akar. Boldog karácsonyi ünnepeket kíván mindenkinek. Nincs benne harag senki iránt.
Ács Rezső polgármester: Egy politikai és magánemberi kinyilatkoztatást hallottak képviselő úr
részéről. Az előző közgyűlésen egyhangúan döntött úgy a közgyűlés, hogy az általuk javasolt
témát leveszi napirendi pontjai közül. Tájékoztatásul elmondja, hogy egy szolgáltatótól
érkezett be az igény, az eljárás elindult, egyébként pedig bármelyik szolgáltató kihúzhatja a
légkábelt. Őbenne sincs harag, a karácsonyi időszak alkalmas is arra, hogy félretegyék a
nézeteltéréseket.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Modern Városok
Programmal kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: A Modern Városok Program háromezerháromszáz milliárd
forintról szól. Ebben az évben kilenc százalék valósult meg. Leállították az M30-as építkezést,
a győri vár, a tapolcai fürdő beruházását, Székesfehérváron, Érden, Dunaújvárosban is
leállítottak mindent. Leállt az M6-os és az M8-as tervezése. Az államtitkár azt válaszolta, hogy
azért álltak le a beruházások, illetve nem indultak el, mert nagyon hosszú az előkészületi idő.
A szekszárdi beruházások közül a paksi távhő-beruházás el sem indult. A minisztériumban arról
tájékoztatták őket, hogy két minisztériumnak adták át a programot hatástanulmányra. Ebből
nem lesz semmi. A szekszárdi fürdővel kapcsolatban kérdezte a polgármester urat januárban,
azt a választ kapta, hogy készen vannak a tervek, kivitelezőt keresnek. Júniusban azt mondta,
hogy nincs rá forrás. Folyamatosan tájékoztatják őket a tervekről. A sportcsarnok, a
szabadidőpark, hajóállomás, négy csillagos szálloda sem valósult meg. Ez egy hatalmas
politikai blöff. Hangsúlyozva, hogy nem hibáztatja ezért a polgármestert, kéri, hogy
szíveskedjen körvonalazni, 2018-ban mi várható. Tényeket, adatokat szeretnének hallani. Mi
lesz az orbáni víziókból?
Ács Rezső polgármester: Nem ért egyet az orbáni vízió kifejezéssel. Az a Modern Városok
Program lényege, hogy a megyeszékhelyeken valódi gazdasági központokat alakítson ki. A
Modern Városok Program költségvetése nagyjából hasonló költségvetést tesz ki, mint a paksi
bővítés. Nem hangzott el soha, hogy egy év alatt valósulnak meg a tervek. Ütemezetten kell
ezeket tervezni és egy bevételi oldalnak is lennie kell. Az uszodával kapcsolatban még nem
született meg a kormányhatározat, mely a forrásokat biztosítja számukra. Örömmel jelenti be,
hogy április óta újra hatályos építései engedéllyel rendelkeznek és kormánydöntés született
az uszoda megépítésével kapcsolatban. A közbeszerzést ki kell írni, január végéig beadni az
ajánlatokat, év végére lerakják az uszoda alapkövét. A tudásközpont 2017. évi forrásösszegét
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megkapták, a tervezésre és kivitelezésre vonatkozóan megszületett a kormányhatározat. A
sportcsarnok tervezésére előleget kapnak, így el tudják indítani a tervezés közbeszerzését is.
A Magyar Turisztikai Ügynökséggel együtt dolgozták ki a Gemenci Ökocentrum terveit,
tanulmányát, mely a szakmai bizottság után a Kormány elé kerül. A szálloda kapcsán azt a
tájékoztatást kapták, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel kell megegyezniük az ingatlan
átvétele kapcsán. Az értékbecslés elkészült, illetve előleget igényelnek az ingatlan
megvételére. Ezután következik a tervezés és a működtető kiválasztása. A szakképzés kapcsán
letették a szakmai javaslatukat, mely a Nemzetgazdasági Minisztériumnál van, két részből áll,
egyik része az ösztöndíjrendszer megerősítését, másik része fejlesztési, beruházási terveket
tartalmaz. A Kormányhatározat még nem született meg, de a pályaválasztás előtt álló
gyerekeket és szüleiket folyamatosan tájékoztatják a szakképzésben rejlő lehetőségekről, a
Szekszárdon elérhető munkalehetőségekről. A szakmai háttérmunka folyik, például a
távvezeték kapcsán is szakmai kérdésekre válaszoltak, indikatív ajánlatokkal rendelkeznek a
távhővezeték tervezésével kapcsolatban, ezeket elküldték, sőt a kormányhatározat
szövegezése is megtörtént, melyben közreműködtek. Reméli, hogy nemsokára megszületik a
kormányhatározat, és a tervezést elkezdhetik. A TOP-források esetében körülbelül négy
milliárd forintnyi összegre írtak alá szerződést, melybe az alapellátás fejlesztése, az óvodai,
bölcsődei rendszer bővítése, a Zöld Város Program, két általános iskola energetikai
korszerűsítése tartozik. Az uszoda építését mindenek előtt tartják fontosnak. Köszöni
államtitkár úrnak a segítséget, hogy a kormányhatározatok megszülettek és rendelkezésre áll
a forrás. 2018-ban olyan gonddal kell szembenézniük, hogy a párhuzamosan zajló
fejlesztésekhez az építőipari kapacitások elegendőek legyenek, ezeket be kell ütemezniük.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely
témában

dr. Mezei László képviselő: A polgármestert aggasztotta Józsefpusztán, hogy a gyerekeket
zavarni fogják a kutyák. Nem tudja ezt az érvet elfogadni, mert az elmúlt időszakban több száz
gyerek látogatta meg a menhelyet és egyszer sem fordult elő atrocitás. Józsefpusztával
kapcsolatban véleménye szerint más miatt döntöttek így, de joguk van hozzá. Munkatársaival
találták a térségben lévő öt hektáros terület tulajdonosát, Fazekas Józsefet, akit beküldtek a
polgármesterhez, kérve, hogy egymással tárgyaljanak az ügyben. Bízik abban, hogy a
polgármester fogadja a terület tulajdonosát és a kérdésben tovább tudnak lépni. Örül neki,
hogy Kővári úr partner a témában, köszöni a józanságát az ügyben. Ha már a kollégája beszélt
a karácsonyról, ő is elmondja a véleményét. Rendkívül csalódott a közgyűlés munkájával
kapcsolatban. Nem érez barátságot azokkal a személyekkel szemben, akik véleménye szerint
olyan útra tévedtek, amit nem tud elfogadni. A sok csalódás nyomot hagyott a
gondolkodásában, mindenre pontosan emlékezni fog. Természetesen minden embert, aki
építi a várost, partnerének tekint.
Ács Rezső polgármester: Reméli, hogy nem jól hallotta ki a fenyegetést a képviselő úr
mondataiból, de vannak dolgok, amikben egyetértenek. A kutyamenhely kapcsán felmerült
terület főút mellett van?
dr. Mezei László képviselő: Igen.
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Ács Rezső polgármester: Azért kérdezte, mert a kutyamenhely vezetője volt nála és ajánlott
neki egy alkalmasnak tűnő másik területet az M6-os autópályától nem messze, de felnyitotta
a szemét a kérdésben. Nem azzal van a gond, hogy a telepről kimennek a kutyák, hanem
nagyon sok ember van, akik a telep közelében megállnak autóval és kiteszik a kutyákat. Ha
ezek a kutyák bekeverednek a nagy járműforgalomba akár a Keselyűsi úton, akár az
autópályán, baleseteket okozhatnak. Ezt senki nem tudná megakadályozni. Keresnek további
területet a főúttól távol emiatt a nyomós érv miatt. A kutyamenhely vezetője partner a
megfelelő terület keresésében, bízik benne, hogy ez sikerülni is fog. Az Ipari Park
szempontjából is nagyon fontos, hogy onnan kiköltözzön a menhely.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 15 óra 33
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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