Szám: IV/B/95-5/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. május 18-án
(csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei
László, Kővári László, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Gombás
Viktória Zita, Zaják Rita, Pap Máté, dr. Máté István képviselő.
Távolmaradását jelezte:

Kerekes László képviselő

Ülés közben érkezett:

dr. Tóth Gyula képviselő

Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Varga András osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Herr Teréz főépítész,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

Artim Andrásné ügyvezető igazgató,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Csukle Tibor ügyvezető igazgató,
Ferenc Vilmos Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke,
Ódor János igazgató,
Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető,
Rimai Rudolfné intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető.
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Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Javasolja levenni a napirendről a 9. számú napirendi pontot, a 141.
számú - „Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási
szabályzatának elfogadására” című előterjesztést. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a
„Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz bejelenteni valójuk?
Rácz Zoltán képviselő: Három kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. Miért nem olvashatók a honlapon a közgyűlési jegyzőkönyvek?
2. Mikor kapja meg a testület a Paks-Szekszárd távhővezeték gazdaságossági számításait?
3. Lehet-e bányakoncessziót nyitni Szekszárd városnak?
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Polgármester Úrtól szeretné kérdezni, hogy mi a
véleménye arról, ha egy képviselő a zárt ülés anyagáról információt tesz fel a facebookra? Vane ennek szankciója?
dr. Tóth Gyula képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. A Garay János Általános Iskola Iskolaközpont témában van-e valamilyen fejlemény?
2. A szekszárdi fejlesztések, beruházások hány százaléka uniós forrás?
dr. Mezei László képviselő: Négy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. A Polgármesteri Hivatal épülete mikor lesz használható?
2. Aszfaltozás témában;
3. A galambproblémával kapcsolatos megoldási javaslataira tett-e lépéseket a hivatal?
4. Az E-ON négyszáz millió forintos beruházásával kapcsolatban kér tájékoztatást.
Szabó Balázs képviselő: Egy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
1. Meddig még és kinek a képviseletében dolgozik képviselőként egy képviselőtársa?
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjaival folytassa
a munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés nyilvános ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatokat, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyűlés zárt ülésének napirendjére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás
és nem szavazat nélkül elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
Zárt ülés:

1. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(118. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
2. A Szekszárdi Ipari Park Kft 2016. évi mérlegbeszámolója
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
3. A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
4. A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
5. A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(128. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető igazgató
6. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
7. A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
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8. A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(120. sz. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
9. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
10. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
11. Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
12. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Beke Tiborné könyvvizsgáló
13. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítására
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Nyilvános ülés
14. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi
ellátásáról
(153. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető,
Rimai Rudolfné intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
15. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
17. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
18. Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással
megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19. A „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése- Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Szekszárd” számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról
tájékoztatás
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
20. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi
munkatervének elfogadására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ódor János igazgató
21. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
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22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
23. Beszámoló a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
24. 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)
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
25. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
26. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös
önkormányzati hivatal - 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
29. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
30. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való
részvételre
(156. sz. előterjesztés)
6

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
31. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton
való részvételre
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
32. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey lakótelep 25. szám alatt” című pályázaton való
részvételre
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
33. TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és
együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
34. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
35. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában
futballpálya létesítésére
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
36. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
37. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári
szünetben
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
38. Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
39. Külföldi meghívás
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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40. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
41. Kérdések, interpellációk

A közgyűlés 9 óra 10 perctől zárt ülést tart, melyen meghozta a 109-122/2017. (V.18.)
közgyűlési határozatait. A közgyűlés 11 óra 35 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját,
jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy a 153. számú közgyűlési előterjesztés megtárgyalásával
kezdjék a nyilvános ülést, tekintettel a meghívottak számára.
14. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2016.
évi ellátásáról
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető,
Rimai Rudolfné intézményvezető,
Horváth Erika intézményvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények 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, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
123/2017. (V.18.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
15. Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Mezei László és Zaják Rita képviselő megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő,
a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
124/2017. (V.18.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016.
évi tevékenységéről és
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló
2016. november 10-én kelt társulási megállapodás VI. fejezet
2.1. pontja alapján a társulás 2016. évi tevékenységéről és a
társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester
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16. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
125/2017. (V.18.) határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulásról szóló 2016. május 4-én kelt egységes szerkezetű
társulási megállapodás VIII. fejezet 5. pontja alapján a Társulás
2016. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. felhívja a Jegyzőt a beszámolónak a Társulásban érintett
tagönkormányzatok részére történő megküldésére.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
17. A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni
Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
126/2017. (V.18.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának
az
intézményt
fenntartó
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás által tervezett módosításával a
határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában egyetért.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással
megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Babits Mihály Általános Iskolánál végre megépítenék azt a
tornacsarnokot, amivel a város már régóta tartozik az intézménynek. A kézilabda egyesület
támogatásának köszönhetően társasági adó igénybe vételével valósítanák meg a beruházást.
Ehhez a tulajdonos jóváhagyása szükséges a terület vonatkozásában, illetve tulajdonosi
hozzájárulást is igényel a projekt. 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.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Ha az önkormányzat megadja az önerőhöz a támogatást, a többi forrás
rendelkezésre áll-e a Kézilabda Clubnak?
Ács Rezső polgármester: Igen, a klub elnökének tájékoztatása alapján.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
127/2017. (V.18.) határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport
támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Clubnak
(Szekszárd, Széchenyi u. 23. II/2.) a látvány – csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának
és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésnek szabályairól szóló
107/2011. (IV.30.) Korm. rendelet alapján a sportfejlesztési
programjának keretében a Babits Mihály Általános Iskola (7100,
Szekszárd, Kadarka u. 17.) területén megvalósítandó 1.238 m2
alapterületű kézilabda munkacsarnok megépítésére benyújtott
pályázatát;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

2.
a pályázat megvalósításához önrészként bruttó
50.000.000 forint összeget biztosít a 2017. évi költségvetési
rendelet „Fejlesztési Tartalék” kerete terhére; mely összegből
6.500.000 forint összeg 2017. május 31. napjáig kifizetésre kerül
a tervezési költségek fedezetére;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

3.
hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a
beruházás üzembe helyezését követő tizenöt évben – a
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beruházás üzembe helyezését követő harminc napon belül tett
külön nyilatkozattal – a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig az
érintett ingatlanra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

4.
úgy határoz, hogy a pályázat pozitív elbírálásáról szóló
értesítést
követően
a
feleknek
együttműködési
megállapodásban
kell
rögzíteniük
a
beruházások
megvalósításával kapcsolatos feladataikat;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

5.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára, továbbá a szükséges nyilatkozatok, valamint a
4.) pont szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

19. A „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése- Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Szekszárd” számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv
végrehajtásáról tájékoztatás
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
128/2017. (V.18.) határozata
a „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Wosinsky
Mór Megyei Múzeum, Szekszárd” számvevőszéki
ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról
szóló tájékoztatásról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
megismerte és tudomásul veszi a „Megyei hatókörű városi
múzeumok ellenőrzése – Wosinsky Mór Megyei Múzeum,
Szekszárd” számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési
terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
20. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi
munkatervének elfogadására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ódor János igazgató
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
129/2017. (V.18.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának
és
2017. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi
beszámolóját és 2017. évi munkatervét;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató
2.
felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját a
minisztériumi értékelésben felvetett szempontok és feladatok
szem előtt tartására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató
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21. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
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 bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: A 2016-os költségvetési évet nagyon jól zárták. Az adóbevételek is
úgy teljesültek, ahogy tervezték. Egy folyószámla-hitelkeret biztosításával gazdálkodták végig
az évet, melyre azért volt szükség, mert a bevételek nem pont akkor érkeznek be, amikor a
kifizetéseket teljesíteni kell. A hitelkeret keretei között felhasznált összeget 2016. december
31-ig az utolsó fillérig visszafizették. Az év végi határidős számlákat is visszafizették. Mióta
önkormányzati képviselőként dolgozik, nem emlékszik ilyenre. Jó alapot szolgáltatott arra,
hogy a 2017. évet biztonságosan megtervezzék. Bérkiegészítést és új szolgáltatásokat vezettek
be a szociális szférába, az önkormányzati közfeladatok működtek egész évben, szeretné
megköszönni a polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját, főleg a Gazdasági Igazgatóság
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munkájának az eredménye, hogy ilyen sikeresek voltak a 2016-os évben amellett, hogy nagy
projekteket és új rendezvényeket indítottak el a városban. Azt tudni kell, hogy a megyei jogú
városok közül Szekszárdnak van a legkevesebb helyi adóbevétele.
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, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
23. Beszámoló a 2016. évi adóbevételek alakulásáról
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: A Humán Bizottság ülésén vetődött fel kérdésként, hogy a
kintlévőségek mikből adódtak, erről kér egy rövid tájékoztatást Kovács Lászlóné adóügyi
osztályvezetőtől.
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Kovács Lászlóné osztályvezető: A nagy befizetési időszakokat leszámítva minden hónapban
bocsátottak ki a nagy hátralékosok részére hatósági átutalási megbízást, több esetben
folyamodtak a követeléslefoglalás lehetőségéhez, illetve munkabér- és nyugdíjletiltást is
foganatosítottak. A munkabérletiltás a legkevésbé hatékony, mert csak az Országos
Egészségpénztár szolgáltat az önkormányzat számára adatokat, amely nem mindig friss,
nyolcvan százalékban az a válasz, hogy nincs nyilvántartott jogviszonya a hátralékosnak. Az
építményadó-tartozások egyes esetekben már olyan magas összegűek, hogy kezdeményezni
szeretnék a jelzálogjog bejegyzését a hátralékos ingatlanára vonatkozóan. A gépjárműadó
esetében, ha meghaladja az egy évet az adótartozás, akkor kezdeményezik a jármű
forgalomból való kivonását. Ez azokban az esetekben eredményes, amikor még használja a
járművet és érzékenyen érinti az adóst a kérdés. A beszámolóban szereplő táblázat nagy
hátralékot foglal magában a végrehajtások tekintetében, mely az adott időszakban
nyilvántartott hátralékra vonatkozik. A kintlévőség csökkent, néhány felszámolás alá tartozó
cégnél megszűnt vagy elévült, a már nem behajtható hátralékok törlésre kerültek. Hitelezői
igényt a legtöbb esetben benyújtottak, de mivel ez költséggel jár, mérlegelték, hogy van-e a
felszámolás alatt álló cégnek például valamilyen vagyontárgya.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
130/2017. (V.18.) határozata
a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről szóló
beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
jegyzőnek a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3)
bekezdés g) pontja alapján előterjesztett, 2016. évi adóztatásról
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
24. 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)
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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, hozzászólás nem hangzott el. Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, nem
szavazat nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
21/2017. (V.24.) 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.)
25. Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott ellenőrzésekről
(131. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Egy vezetői elemzéssel szeretné kiegészíteni a beszámolót, lezajlott
egy ingatlanértékesítésekhez kapcsolódó, versenyeztetési eljárásokat vizsgáló vezetői
ellenőrzés, melynek következményeként javaslatot tettek a vagyonrendelet módosítására.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
131/2017. (V.18.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott ellenőrzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra, a 2016. évben lefolytatott ellenőrzésről
szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

26. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
132/2017. (V.18.) határozata

19

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 2016. évi munkájáról szóló, a jegyző
által előterjesztett beszámolót.

27. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint
közös önkormányzati hivatal - 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
133/2017. (V.18.) határozata
a közös önkormányzati hivatal 2016. évi működésének
pénzügyi elszámolásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – mint közös
önkormányzati hivatal - 2016. évi működésének pénzügyi
elszámolását az erről szóló előterjesztés szerint.
2.
A Közgyűlés megállapítja, hogy Szálka Község
Önkormányzata 2016. évben 7.537.632,- forint összeggel
alulfinanszírozta a Polgármesteri Hivatal működését.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa Szálka
Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az 1.) pont
szerinti elszámolásról, és intézkedjék az alulfinanszírozás
pénzügyi rendezése iránt.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete a közpénzek
felhasználásának
átláthatóságáról,
valamint
az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
29. Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek 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 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
134/2017. (V.18.) határozata
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulásról szóló 2016. december 21-én kelt
egységes szerkezetű társulási megállapodás VIII. fejezet 5. pontja
alapján a Társulás 2016. évi tevékenységéről és a társulási cél
megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót
elfogadja;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. felhívja a Jegyzőt a beszámolónak a Társulásban érintett
tagönkormányzatok részére történő megküldésére.
Határidő: 2017. május 26.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

30. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton
való részvételre
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
135/2017. (V.18.) határozata
„TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” pályázati felhívásra
Ügyeleti központ kialakítása című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az Önkormányzat a TOP-6.6.1-16
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című
felhívás alapján az „Ügyeleti központ kialakítása” című
pályázatot benyújtja;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

31. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton
való részvételre
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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 már foglalkozott a témával,
de akkor még másik címen tervezték az új rendelő létrehozását.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
136/2017. (V.18.) határozata
„TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” pályázati felhívásra
Új orvosi rendelő létrehozása című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az Önkormányzat a TOP-6.6.1-16
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című
felhívás alapján az „Új orvosi rendelő létrehozása” című
pályázatot benyújtja;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

32. Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey lakótelep 25. szám alatt” című pályázaton való
részvételre
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. Szeretné felhívni képviselőtársai
figyelmét arra, hogy az elmúlt időszakban milyen sok pályázatot nyújtottak be az egészségügyi
terület fejlesztésére.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
137/2017. (V.18.) határozata
a „TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” pályázati felhívásra
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt”
című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az Önkormányzat a TOP-6.6.1-16
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című
felhívás alapján az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázatot
benyújtja;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

33. TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és
együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
138/2017. (V.18.) határozata
a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívásra „Sió
turisztikai fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az Önkormányzat a TOP-6.1.4-16
kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című felhívás alapján a „Sió turisztikai
fejlesztése” című pályázatot benyújtja;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

2.
felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására irányuló konzorciumi megállapodás aláírására;
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Ács Rezső polgármester

3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
együttműködési megállapodás aláírására;
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Ács Rezső polgármester

34. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek 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 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
139/2017. (V.18.) határozata
„TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívásra
Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének
fejlesztése
című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az Önkormányzat „Szekszárd
rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című
pályázatot nyújt be a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás
A) pont b) alpont Rendezvények infrastrukturális hátterének
fejlesztése részcélra;
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

35. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános
Iskolában futballpálya létesítésére
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző: Ma reggelig nem sikerült az együttműködési megállapodás minden
pontját egyeztetniük a másik két féllel, viszont a szerződést 2017. május 31-ig alá kell írni. A
Polgármesteri Hivatal az önkormányzati érdekek mentén számos javaslatot tett az MLSZ-nek
és a Szekszárdi Tankerületi Központnak, ezért javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a
polgármestert a további egyeztetések folytatására, az együttműködési megállapodás
aláírására. Az önerő összegét nem érinti az egyeztetés, nem történik többlet
kötelezettségvállalás, csak a megállapodás részleteinek tisztázása. A közgyűlés következő
ülésén tájékoztatnak a megállapodásról.
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést a Jegyzőnő által elmondott módosító
javaslattal együtt.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Támogatandó minden olyan pályázat, amely önerőt nem igényel, hiszen
ajándéknak tekintendő. Tavalyi évben nagyon támogatta a műfüves pályák megépítését, de
elbizonytalanodott. Mi okozza a két ugyanakkora pálya költségvetésének közel négy millió
forintos különbségét? Melyek azok a pontok az együttműködési megállapodásban, amikben
eddig nem sikerült megállapodni?
Ács Rezső polgármester: A műfüves pályák közötti különbség onnan adódik, hogy amikor
felmérték a kollégák a két iskolában a területet, kérdésként merült fel, hogy a jelenlegi
aszfaltos rétegre rá lehet-e húzni a fedőréteget, megfelelő lesz-e így a pálya minősége? Azt
állapították meg, hogy néhány éven belül minőségi csökkenést okozhat ez a megoldás, ezért
a költségesebb, de hosszabb távra alkalmas megoldást választották, azaz visszaszedni az
aszfaltos réteget és újrarétegezni a pálya alját. A második kérdésre Jegyzőnő válaszol.
dr. Molnár Kata jegyző: A futballpálya fenntartása kérdésében nem sikerült teljesen
megegyezni a feleknek. A pályázati önerőt vállalta az önkormányzat, illetve a megvalósítással
kapcsolatos kötelezettségeket. Az előzetes egyeztetés szerint a fenntartási kötelezettségetmiután iskoláról van szó - a Tankerület vállalja. Az MLSZ által készített megállapodás-mintában
azonban olyan fenntartási költségek is vannak (pl. őrzés-védelem), amik pontos tartalmát nem
sikerült tisztázni, ezért a Tankerület ezt nem akarta még elfogadni. Az MLSZ oldaláról még nem
tisztázott, hogy az önkormányzatnál hogy jelenik meg a beruházás, ugyanis az önkormányzat
fizeti az önerőt, amiről számlát kap, de a megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonába
és a Tankerület vagyonkezelésébe kerül majd a pálya. Ennek a számviteli és pénzügyi részét
szükséges tisztázni.
Zaják Rita képviselő: Mennyi a pálya élettartama?
dr. Molnár Kata jegyző: Az MLSZ megállapodásában 15 év használatot határoztak meg a
pályára vonatkozóan.
Rácz Zoltán képviselő: Megütötte a fülét, hogy nem tudják pontosan felmérni, mi van az
aszfaltos réteg alatt, ami minőségi romlást okozhat a pályánál. Vannak erre pontos vizsgálati
módszerek, melyek elvégezhetők alacsony költséggel.
Ács Rezső polgármester: Nem figyelt a Képviselő Úr, egy vizsgálat eredménye miatt döntöttek
úgy, hogy feltörik a pályát, mert nem volt elég masszív az alap.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Zaják Rita képviselő: A pályáknak éves fenntartási költségei vannak, hatszáz-hétszázezer
forint, ha jól tudja. Nem tudja, hogy jó döntést hoznak-e, amikor az iskolák állandó
forráshiánnyal küzdenek. Beismeri, hogy ő is hibázott, körültekintőbben kellett volna
körüljárni a lehetőséget. Most olvasta a tájékoztatóban, hogy olvadáskor hónapokig nem lehet
a pályára menni és az iskolában nincs más pálya, ahol a gyerekek ez alatt az idő alatt lehetnek.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés már a korábbi ülésén döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be, azóta nem változott semmi. Azt nem tudják pontosan felmérni, hogy melyik projekt
lesz eredményes, de ha a fenntartás nehézséget fog a jövőben okozni az iskolának, akkor az
önkormányzat besegít a költségek viselésébe.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt. Gombás Viktória
megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a Jegyző Asszony által javasolt határozati javaslat 2. pontját
megszavazni módosító javaslatként.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
140/2017. (V.18.) határozata
az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó
Együttműködési Megállapodás
megkötésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Szekszárdi
Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában és a Szekszárdi Baka István
Általános Iskolában futballpálya létesítésére – létrejövő
Együttműködési Megállapodások megkötéséhez;
2.
felhívja
a
polgármestert
az
Együttműködési
Megállapodások tartalmának további egyeztetésére az
önkormányzati érdekek érvényesülés érdekében az érintett
felekkel, valamint az egyeztetés alapján az Együttműködési
Megállapodások aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Ács Rezső polgármester

36. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
141/2017. (V.18.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nkft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szekszárdi Sportközpont Nkft. Felügyelő
Bizottságának 1/2017. (V.9.) számú határozatával elfogadott
ügyrendjét.
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Csillag Balázs ügyvezető
37. Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári
szünetben
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Nagyon jók a tapasztalatok a Comenius Általános Iskola
nyári napközijével kapcsolatban.

30

dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A 2017. évi költségvetés tervezésénél 2.6 millió forintot állítottak be,
amely nagyjából az előző évi összegnek felel meg.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
142/2017. (V.18.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét
a 2017. július 3-tól 2017. augusztus 18-ig tartó időtartamra A
Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott Comenius
Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással
biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a határozat melléklete szerint
készített megbízási szerződés aláírására;
Határidő:
Felelős:

2017. június 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) rendelet
2. melléklet „A Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári
napközi)” soron e célra elkülönített 2.600.000,- Ft-ot meghaladó
összeget szükség esetén a rendelet 11. melléklet „Intézményi
tartalék” során meghatározott összegből biztosítja;
Határidő:

a szerződésben foglalt határidők szerint
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Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
felhívja a jegyzőt és a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét,
hogy a feladatellátáshoz szükséges összegnek a szerződésben
foglaltak szerinti utalásáról gondoskodjanak.
Határidő:
Felelős:

a szerződésben foglalt határidők szerint
dr. Molnár Kata jegyző

38. Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság a határozati javaslat 3. pontjában javasol
módosítást, miszerint a Puttonyos utcai tömb övezeti besorolása és közterületszabályozásának módosítását azzal a kikötéssel javasolja, hogy az önkormányzat számára ne
járjon további kötelezettséggel -pl. útszélesítés, kiépítés.
Ferencz Zoltán megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat módosítását, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül,
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül,
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
143/2017. (V.18.) határozata
a településrendezési eszközök részleges módosításának
megindításáról
Szekszárd Megyei
Közgyűlése támogatja
1. a 6823/10.
szabályozásának
kiterjesztését;

Jogú

hrsz-ú ingatlant
módosítását, a

Város

Önkormányzatának

magába foglaló tömb
lakóövezet határának
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2. a Bálint közben fekvő 1414. és 1415. hrsz-ú területeket magába
foglaló tömb belső építési vonalának, valamint a vízgazdálkodási
terület (Séd-meder) és a lakóterület határvonalának
felülvizsgálatát, módosítását;
3. a Puttonyos utcai 15637. hrsz-ú telket magába foglaló tömb
övezeti
besorolásának
és
közterület-szabályozásának
felülvizsgálatát, módosítását azzal a kikötéssel, hogy az
önkormányzat számára az további kötelezettséggel (pl.:
útszélesítés, közvilágítás kiépítés) ne járjon.
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
39. Külföldi meghívás
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Ahogy arról már korábban beszámoltak, Portugália nagykövetsége
kereste fel a várost egy lehetséges testvérvárosi kapcsolat kialakításának lehetőségével. Viseu
városa szintén egy borvidéken található, odahívták az önkormányzatot egy látogatásra,
előkészíteni a két város közötti együttműködést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
144/2017. (V.18.) határozata
külföldi meghívásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.) elfogadja a lisszaboni nagykövetség és Viseu városának
meghívását a 2017. június 18-21. közötti programokra és az
alábbi személyeket delegálja a kiutazó küldöttség tagjai közé:
-

Ács Rezső polgármester
Dr. Haag Éva alpolgármester
Böröcz Máté kabinetvezető
ifj. Dúzsi Tamás tolmács

Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Ács Rezső polgármester
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2.) felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a külföldi kiutazásokkal
kapcsolatos előkészületeket tegye meg és gondoskodjon a
költségek kifizetéséről a 2017. évi költségvetés egyéb általános
kiadásaiban szereplő „Nemzetközi kapcsolatok” címén
betervezett előirányzat terhére.
Határidő:
2017. június 18.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

40. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(147. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
145/2017. (V.18.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 22/2017. (II.2.), a 31/2017. (II.28.), a 5758/2017. (III.29.), a 60-69/2017. (III.29.), a 71-78/2017. (III.29.),
a 80-89/2017. (III.29.), a 91-95/2017. (IV.27.), a 98-102/2017.
(IV.27.), a 104/2017. (IV.27.) és a 106/2017. (IV.27.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót;
2.
meghosszabbítja a Kölyökmenza Kft. és Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejött, közétkeztetésre
vonatkozó szerződés módosításáról szóló, 90/2017. (IV.27.)
közgyűlési határozat 2. pontjának határidejét;
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
módosítja az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához”
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló, 68/2016. (III.31.)
határozat 5. pontját az alábbiak szerint:
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„A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a karbantartási költségek
megfizetése a Garay János Általános Iskola és a Baka István
Általános Iskola vonatkozásában a Szekszárdi Tankerületet
terheli.”
Határidő: 2017. május 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
41. Kérdések, interpellációk


Csillagné Szánthó Polixéna képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a zárt ülés
anyagának kezelésével kapcsolatban

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Polgármester Úrtól szeretné kérdezni, hogy mi a
véleménye arról, ha egy képviselő a zárt ülés anyagáról információt tesz fel a facebookra?
Előző ülésen az ellenzéki képviselőtársai a Szekszárd Big Band Együttest javasolta kitüntetésre,
melyet nem fogadtak el, indoklást is adott az okára. Megdöbbenésére a közösségi oldalon Rácz
képviselőtársa nevesítette őt és az együttest is az elhangzottak leírásakor. Van-e annak
szankciója, ha a zárt ülésen elhangzottakat kiteszik a közösségi oldalra?
Ács Rezső polgármester: Két dolog van, amit egy képviselőnek tudomásul kell venni: az egyik,
hogy tesz egy képviselői esküt és a szolgálati titkot megőrzi. A másik dolog, hogy a közgyűlés
elfogad egy szervezeti és működési szabályzatot, ami a közgyűlések rendjét is tartalmazza,
illetve, a nyilvános és zárt ülésen elhangzottak nyilvánosságra kerüléséről. A képviselőt is úgy
veszik komolyan, hogy tudja, hogy a zárt ülés keretében elhangzottakból csak a határozat
nyilvános. Amikor képviselői megkeresésre adatokat szolgáltatnak, felmerül a kérdés, hogy a
képviselő hogyan kezeli például a város számára gazdaságilag fontos, zárt adatokat? Ezt el
fogja mondani akkor is, amikor Rácz képviselő úr a paksi távhővezetékről készült tanulmányról
kérdezi, hiszen abban is olyan adatok lehetnek, amelyek például telekspekulációra okot
adhatnak. Sajnos nincsen szankció az SZMSZ-ben a zárt ülésen kezelt adatokra vonatkozó
szabályok megsértésére. Annyit lehet tenni, hogy mindenkit emlékeztetnek rá, hogy 2014-ben
tettek egy képviselői esküt. Talán olyan adat nem került most fel az internetre, ami alapján
beperelhetné az érintett az önkormányzatot.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a honlapra felkerülő
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Ha már az SZMSZ-ről beszéltek, akkor emlékeztet arra, hogy három éve
nincs betartva az Szmsz-ben megszabott tizenöt napos határidő, amikor a jegyzőkönyveknek
fel kell kerülniük a város honlapjára. Kérdése, mikor lesz megoldva a jegyzőkönyvek olvasása?
Ács Rezső polgármester: Átadja a szót dr. Molnár Kata jegyzőnek a válaszadásra.
dr. Molnár Kata jegyző: 2015-ben, amikor átvette a hivatal irányítását, egy éves csúszás volt
a jegyzőkönyvek közzétételében. 2016. év végére sikerült egy jegyzői utasításnak
köszönhetően utolérniük magukat, a bizottsági ülések jegyzőkönyvezésében is és naprakészek
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lettek. Az idén tavasszal történt egy kis csúszás a jegyzőkönyvezésben. Ugyanaz a szervezeti
egység- az Önkormányzati Osztály felelős a közgyűlés, a bizottsági ülések, a nemzetiségi ülések
és a társulások előkészítéséért és utómunkálatokért. A rendes közgyűlési időpontok
összecsúsztak tavasszal, márciusban két közgyűlés is volt és az április végi ülést hamar követte
a májusi közgyűlés. A március 29-i jegyzőkönyv aláírás alatt van és az áprilisi készül. Reméli,
hogy napokon belül felkerül a honlapra mindkettő.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Paks-Szekszárd
hőtávvezeték gazdaságossági számításait tartalmazó tanulmánnyal kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Mikor kapják meg a képviselők a Paks-Szekszárd távhővezeték előzetes
gazdasági számításait? A Polgármester Úr azzal etette a szekszárdiakat, hogy az Atomerőmű
hulladékhőjével szinte ingyen fűtik a távfűtésre kapcsolt lakásokat és a közintézményeket.
Bekérette a paksi tanulmányt, amiben az található, hogy a turbinához vezető csőrendszert kell
átalakítani és blokkonként csak harmincnyolc megawattnyi hőmennyiség vehető le. Tehát az
elektromos áramtermelés elől veszik el az energiát. Az is kiderül a számításból, hogy három
blokknak kell egyszerre működnie ahhoz, hogy elegendő hőt termeljen, azaz ezerötszáz
megawatt teljesítmény mellett lehet biztonságosan a két város távhős lakásait fűteni. Ha
megvalósul a beruházás és az egyik blokk leáll, az újraindítás egy hónapig tart, már nem tudja
ellátni a lakások fűtését a rendszer. Nem igaz a hulladékhő, a biztonságos üzemelés, az
olcsóság, mert annyiért állítják elő a hőt, mint az elektromos áramot. Amennyivel az
átszámításnál kedvezőbb a hő átszámítása, a különbség a nagy távolság és az energiaveszteség
miatt kiegyenlítődik. Vagyis ma 14-15 forintért állít elő az erőmű áramot, éppen
gazdaságosnak kimutatható a rendszer. A Paks II. megépítése után ez az ár 52-55 forint lesz,
arra lesz rátéve a rendszer. Szakértők szerint a Paks II. 70 forint alatt nem nagyon fog áramot
termelni. Nem érzi úgy a polgármester, hogy ezt már tisztázni kellene? A képviselőket olyan
helyzetbe kellene hozni, hogy meg tudják állapítani, mibe akarja belerángatni a várost.
Ács Rezső polgármester: A kérdése mögötti valóságtartalom megkérdőjelezhető. Úgy vette ki
a kérdéséből, hogy valamilyen tanulmány rendelkezésre állt, mert konkrét számokat mondott.
Valószínűleg tévesen következtet az elmondott számokból a képviselő. Csillagné Szánthó
Polixéna kérdésére adott válaszában erre a kérdésre is választ talál, ezért nem adnak ki olyan
adatokat, amikből hátránya származhat a városnak.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez bányakoncesszió
nyitásáról

Rácz Zoltán képviselő: Lehetne-e bányakoncessziót kérni Szekszárdnak? Az ötletet az adta,
hogy míg külterületen jelentős útépítések zajlanak, a Felsővárosban az utak állapota
elviselhetetlen. A Bocskai-Hosszúvölgy-Kerékhegy utcák betonburkolata olyan mértékben
töredezett, hogy zúzott kőként lehetne értékesíteni. Ha eladnák a sok zúzott követ és üzleti
tanácsot kérnének a tehetséges Mészáros Lőrinctől, aki a semmiből növelte egy év alatt száz
milliárddal a vagyonát, a befolyó összegből fel lehetne újítani a teljes felsővárosi út-járdaközvilágítási hálózatot. Mikor fog megépülni Szekszárdon az út-járda- és közvilágítás hálózat?
Ács Rezső polgármester: Nem lesz bányakoncesszió Szekszárdon. Akkor újítják fel a
felsővárosi utakat, amikor odaérnek. Jöjjön el a képviselő egy hétfői fogadóórájára és akkor
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látni fogja, hány helyet érinti a probléma. A járda- és útépítéseknek óriási költségvetési
forrásigénye van, ami pedig véges az önkormányzatnál. Nincs az a keret, amit a
városüzemeltetésre ne lehetne elkölteni. A költségvetést az ellenzéki képviselők nem
szavazták meg, így nem támogatták az útépítéseket sem.
Zaják Rita képviselő: Visszavonja a kérdésfeltevést, de annyit szeretne elmondani, hogy a
2017. évi költségvetést nem szavazta meg, de a hárommilliárd forintos TOP-os forrást igen.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri
Hivatal épületének témájában

dr. Mezei László képviselő: Lát-e reményt a Polgármesteri Hivatal épületébe történő
visszaköltözésre?
Ács Rezső polgármester: Reményei szerint a nyár végén tud visszaköltözni a hivatal a helyére.
Tudja, hogy a képviselő a polgármesteri hivatal épületét adta meg munkahelyként, ezért is
fontos számára a visszaköltözés.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez aszfaltozás témában

dr. Mezei László képviselő: Märcz László igazgatóságvezető végigjárta a két rossz utat az ő és
Gyurkovics képviselőtársa körzetében, kérdése, hogy csak azért nem javítják azokat, mert ő
kéri, vagy esélyük van arra, hogy két köbméter aszfalt kerüljön a javítandó részre?
Ács Rezső polgármester: Van esély rá, de továbbra is csak ugyanazt a választ tudja adni, azaz
hogy ugyanez a helyzet például a Munkácsyban, vagy a Cseri János utca elején. Véges a
költségvetési keret, oda fognak érni, de nem tudja megmondani, mikor.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a galambproblémával
kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Tett-e intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal az általa felvetett,
galambprobléma megszüntetésére tett javaslatára? Elmondta, hogy melyik az a három
kormányrendelet, ami alapján lehet kérni, hogy a jelenlegi Gemenc Szálló tulajdonosok
lépjenek az ügyben.
Ács Rezső polgármester: Nem történt az ügyben lépés, most felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy
rögzítse még egyszer, kit keressenek meg az ügyben a Kormányhivataltól.


dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az E.ON négyszáz
millió forintos beruházásával kapcsolatban

dr. Mezei László képviselő: Polgármester Úr úgy nyilatkozott, hogy az E.ON négyszázmilliós
beruházást tervez Szekszárdon. Megkérdezi, milyen fejlesztéseket fognak Szekszárdon véghez
vinni?
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Ács Rezső polgármester: Az E.ON Zrt. másfélmilliárdos beruházást tervez Tolna megyében
végrehajtani, melyből 400 millió forintos összeg jut Szekszárdra. Több területet érint a
beruházás, főleg olyan területek ipari árammal történő ellátását jelenti, ahol nincs áram,
illetve kábelcserét, párhuzamosság kialakítását jelenti. Az E.ON rendelkezik egy
előadásanyaggal, ahol utcára lebontva, összegszerűen, kilométerekben adják meg, pontosan
mennyi kábelt fektetnek le az adott útszakaszon. A beruházás érinti a gázhálózati üzletágat is.


Szabó Balázs képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez Kerekes László képviselői
státuszával kapcsolatban

Szabó Balázs képviselő: Jobban szerette volna, ha Kerekes László is jelen van a kérdés
feltevésénél. Tudja, hogy fennáll egy jogi helyzet a képviselő és az önkormányzat között, arra
kíváncsi, hogy addig milyen bevételre tesz szert az önkormányzat az ingatlanhasználatból,
amíg a jogi helyzet nem változik? Kerekes Lászlóval szemben milyen igényeket tud támasztani
a város? Megkérdezi továbbá, hogy a képviselő most kit képvisel? Az a közösség, aminek a
hátán bejutott a közgyűlésbe, kirekesztette magából Kerekes Lászlót. Az igaz, hogy azt vállalta,
hogy ha a közösség felszólítja rá, harminc napon belül lemond a mandátumáról, de ez nem
történt meg. Úgy vette észre, hogy a képviselő mostanában nem jár az ülésekre. Tőle is
megkérdezné személyesen, hogy kit képvisel a közgyűlésben?
Ács Rezső polgármester: A képviselő két tárgyban tett fel kérdést. A teniszpályával
kapcsolatos ügyben kéri Alpolgármester Asszony segítségét. Nem nagyon foglalkoztak vele, de
a tiszteletdíjról szóló rendelet egyértelműen szabályozza a képviselői hiányzásokat, mely
tiszteletdíj-csökkentéssel jár. Aki előre bejelenti és egy alkalommal nem jön, azzal nem szoktak
foglalkozni. Aki esetleg hónapokig nem végzi a képviselői munkát, azt már szabályozni kell.
Múlt alkalommal itt volt az Összefogás Szekszárdért Egyesület elnök, aki a képviselővel
kapcsolatos helyzetet megvilágította. Két dologról van szó, Kerekes képviselő úr kilépett az
egyesületből, erre az egyesület válaszként felszólította, hogy adja vissza képviselői
mandátumát. A közgyűlésnek ebben nincs kompetenciája. Ma is van ilyen képviselő a
parlamentben, aki független képviselőként folytatja a munkáját. Maller Béla egyesületi elnök
megerősítette, hogy megállapodás született a választások előtt arról, hogy mikor milyen
lépéseket kell tenni. Ezt a képviselő is aláírta, emberi tartás kérdése a betartása. Megkéri
Alpolgármester Asszonyt a válaszadásra a teniszpályával kapcsolatos kérdésre.
dr. Haag Éva alpolgármester: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a bírósági per szünetel. Mindkét
fél reményt látott arra, hogy peren kívül megegyezzenek. Erre egyre kisebb esélyt lát. Közösen
kijelöltek egy szakértőt, hogy felmérje az ingatlanon végzett beruházásokat. A felmérés
elkészült, mely alapján a hivatal elkészített egy számítást, melyben a másik fél korábbi
tartozásait is beszámítva tettek egy egyezségi ajánlatot, melyet Kerekes László nem fogadott
el, hanem tett egy másik, nevetségesnek mondható ajánlatot. Ha igényt tart rá a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság, tájékozódni szeretne a perről, akkor javasolja, hogy vegyék napirendre az
ügyet.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 13 óra 30
perckor berekeszti.
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Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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