Szám: I/F/45-1/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. január 31-én
(csütörtökön) 9 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, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Gombás Viktória, Ferencz Zoltán, Kővári László, Zaják Rita, Pap Máté,
dr. Máté István, Murvai Árpád, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 14 fő
Távol maradt:

Szabó Balázs képviselő.

Ülés közben érkezett:

Kerekes László képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető,
Artim Andrásné ügyvezető,
Csillag Balázs ügyvezető,
Kerekes László ügyvezető.

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A napirend tárgyalása előtt a polgármester köszönti és egyenként bemutatja a
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diákönkormányzat megválasztott tagjait. Megköszöni az előző diákönkormányzat munkáját.
Az új diákpolgármesternek szimbolikusan átadja a város kulcsát.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek
kiegészítése, kérdése, interpellációja?
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi kérdése: Jegyző Asszonynak teszi fel a kérdést, hogy a 32.
számú előterjesztés (A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának
megindítása) megfelel-e a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. § 6) bek. c. pontja szerint a
településrendezési eszközök egyeztetése, tárgyalásos eljárás előírásai megítélésük és
önkormányzati jogászok szerint nem felel meg az előterjesztésnek. Amennyiben nem tud
jegyző asszony válaszolni a kérdésre, szíveskedjen megszakítani az ülést, hogy utána tudjon
nézni a jogszabálynak. Szeretné minden képviselő figyelmét arra felhívni, hogy a döntéseikért
felelősséggel tartoznak. A másik dolog az előterjesztésben szereplő 175 Ft-os közterületfoglalási díj elengedése, ezzel nincs baj. Azzal van baj, hogy tízmilliárd forintos, a város
beruházási programnak való tervezési programját egy tételben, hozzászólási lehetőség nélkül
próbálják kezelni. Kéri, hogy ne szavazzák meg a pontot. Rendeljenek el a témában külön
közgyűlést, mert ez biztosan nem jó.
Ács Rezső polgármester: Az a kérése képviselő úrnak a jegyző asszonyhoz, hogy napirendről
leveteti-e az előterjesztés tárgyalását az elmondottak miatt?
Rácz Zoltán képviselő: Úgy ítélik meg, hogy törvénysértő az előterjesztés.
Ács Rezső polgármester: Amíg jegyző asszony utánanéz az első kérdésnek, addig visszakérdez
a második részére az ügyrendi kérdésnek, mert nem értette, milyen tízmilliárd forintról beszél
képviselő úr?
Rácz Zoltán képviselő: A város költségvetését alapvetően meghatározza, hogy mire
bocsátanak ki tervezői megbízásokat. A tervezői megbízások összértéke becslése szerint
többszázmillió forint, ezt tételesen, egyenként kellene végig tárgyalni, beleértve a szállodától
a sportcsarnokig, minden tervezett beruházást.
Kerekes László képviselő megérkezett a terembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, melyik előterjesztésről van szó. Nem hozott olyan
döntést az önkormányzat, amely ne lett volna törvényes. Átadja a szót jegyző asszonynak,
hogy válaszoljon az ügyrendi kérdésre.
dr. Molnár Kata jegyző: Amire hivatkozott képviselő úr, pontosan úgy szól: „ A
településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása c) a képviselő-testület döntésével kiemelt
fejlesztési területté nyilvánított területen beruházás megvalósítása miatt indokolt.” Az ügyfél,
aki kérte a módosítást, kiegészített kérelmében kérte ezt. Ennek az az indoka, hogy kiemelt
területté nyilvánítsa a beruházást, hogy tárgyalásos eljárást lehessen alkalmazni. Ebben a
kérdésben egyeztettek az állami főépítésszel, akinek az volt a véleménye, hogy nincsen
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törvényi feltétele annak, hogy milyen esetekben lehet ezt megtenni. Egyébként a tárgyalásos
eljárással egyetértenek, az állami főépítész véleménye alapján pedig jogszerű az előterjesztés.
Zaják Rita képviselő: Négy kérdést jelent be a polgármesterhez:
1. szőlőhegyi óvoda;
2. galambtámadások;
3. szemétszállítás;
4. közterület-foglalási díj elengedése ügyében.
Rácz Zoltán képviselő: Négy kérdést jelent be a polgármesterhez:
1. Szekszárdi Vasárnap;
2. Stop Soros! előterjesztés;
3. Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálási programja;
4. Paks-Szekszárd távhővezetékkel kapcsolatos szervezet felállítása témákban.
Egy interpellációt szeretne intézni polgármester úrhoz a Szekszárdi Uszoda ügyében.
dr. Molnár Kata jegyző: Három új napirendi pont felvételére tesz javaslatot:
„ Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására”
című, 39. sz. előterjesztés, a „ Javaslat az Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására” című, 40. számú előterjesztés, illetve a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-nek átadott pénzeszköz visszafizetéséről
szóló megállapodás megkötéséről” szóló, 41. számú előterjesztés felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 39. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 40. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 41. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott.
A közgyűlés öt perc technikai szünetet tart, a szavazatszámláló rendszer újraindítása miatt.
Ács Rezső polgármester: Külön szavazást kér a 33. és 34. számú, önálló képviselői indítványok
napirendről történő felvételéről. A 33. számú, „Rendkívüli munkaidő elrendelése” című
előterjesztés-javaslathoz az alábbi tájékoztatást nyújtja: „ A benyújtott határozati javaslatok
jogszabályellenesek, ezért a közgyűlés részéről azok elfogadása törvénybe ütközik, mivel a
tulajdonosi utasítás elvonná az érintett társaságok vezetőinek munkáltatói jogkörét és sértené
a munkavállalók törvényben biztosított jogait azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatókkal
egyéni és kollektív megállapodást köthessenek a rendkívüli munkaidőn felül elrendelhető
túlmunka lehetőségével és a hároméves munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatban.” Eddig
is a jogszabályok betartásával működtek a gazdasági társaságok, ezért nem kíván olyan
utasításokat adni, ami törvénybe ütközik és a munkavállalókat sem szeretnék megfosztani
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attól a joguktól, hogy megállapodásokat kössenek a munkáltatókkal.
A polgármester szavazásra teszi fel a 33. számú önálló képviselői indítvány nyilvános ülés
napirendre történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 3 igen
szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasított és levett a
napirendről.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi felszólalása: Nem mondta ki a polgármester, hogy a
rabszolgatörvényről van szó, kéri, hogy jelezze, hogy miről szavaznak.
Ács Rezső polgármester: Mi a képviselő úr ügyrendi javaslata? Új szavazást kér?
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi felszólalása: Határozza meg pontosan, hogy miről szavaznak
a képviselők.
Ács Rezső polgármester: A képviselők által beterjesztett indítványnak az volt a címe, hogy
rendkívüli munkaidő elrendelése, ezt mondta is és a közgyűlés erről döntött. A 34. számú,
Szekszárd Felsőváros út, járda és közvilágítás teljes rekonstrukciójára vonatkozó előterjesztés
számára ismeretlen. Nincs mögötte semmilyen számszerű adat, az éves költségvetés
készítésénél pedig minden képviselőnek lehetősége van javaslatot tenni, hogy az adott
körzetben milyen fejlesztések valósuljanak meg. Aki nem ért egyet az előterjesztés
tárgyalásával, kéri, hogy nemmel szavazzon.
A polgármester szavazásra teszi fel a 34. számú önálló képviselői indítvány nyilvános ülés
napirendjéről történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 4 igen
szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elutasított és levett a
napirendről.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott.
Kővári László képviselő ügyrendi kérdése: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az ülés kapcsán
van-e jogosultsága a teremben lévőknek, hogy a képviselőkről különböző képeket
készítsenek?
dr. Molnár Kata jegyző: Nyilvános ülésen képfelvétel készíthető.
Napirend
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik
Andrea jogász
2.

A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Katz Zoltánné városi kertész

4.

A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (II. forduló)
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Weisz Gábor közterület-használati
ügyintéző, Varga András osztályvezető

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…)
önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész, Smolek Erika kodifikátor

7.

Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

8.

A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
9.

A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

10.

A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens

12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető

13.

Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense

14.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző

15.

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dési Ildikó közbeszerzési referens, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató

16.

Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(19. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
17.

Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balogh Adrienn pályázati referens

18.

Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

19.

Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi – jogász-jegyzői megbízott

20.

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat
benyújtása
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

21.

Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú,
„Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok
fejlesztése Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való
elállás jóváhagyására
(20. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens

22.

Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú,
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi
megállapodás jóváhagyására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens

23.

Javaslat a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati
program jóváhagyására
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző
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24.

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának
aláírására
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

25.

Javaslat az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Endrődi Csaba László) orvosával kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

26.

Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozó új feladat-ellátási szerződések megkötésére
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

27.

Javaslat a 2. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (dr. Czuczor Edittel) kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

28.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

29.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2018. IV. negyedév)
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens, Varga András osztályvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

30.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

31.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
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(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
32.

Javaslat az Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

33.

34.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-nek átadott pénzeszköz visszafizetéséről szóló megállapodás
megkötéséről
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
Kérdések, interpellációk

Zárt ülés napirendje:
35.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(11. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens

36.

Közterület-használati engedélyezési eljárásban benyújtott fellebbezés felterjesztése
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

37.

Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetője illetményének felülvizsgálatára
(9. sz. előterjesztések)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

38.

Javaslat állásfoglalást igénylő személyi ügyben döntés meghozatalára
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző, Feri Blanka osztályvezető

39.

Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő, értékesítésre meghirdetett
ingatlanok adásvételének jóváhagyására
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
9
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40.

Szekszárdi Ipari Park Kft. beszámolója az Ipari Parkban lévő ingatlanok hasznosításáról,
az ott végzett tevékenységről
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik
Andrea jogász

dr. Molnár Kata jegyző: A Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére megküldték véleményezésre
az előterjesztést. Ez az ülés napjáig megtörtént, korábbi, 2017-ben kiadott álláspontjukat
tartják a rendelettel kapcsolatban, melyben nem javasolnak módosítást.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítást a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem látja azokat a buktatókat az előterjesztésben, amik lehetnek a
rendeletmódosításban. Azt tudja, hogy négy évvel ezelőtt, amikor az átláthatósági rendeletet
meghozta az önkormányzat, arról volt szó, hogy bárki elolvashatja az önkormányzat
honlapján, milyen beruházásokok folynak, kik nyertek, milyen pályázatok vannak. Ez a mai
napig nincs meg. Szekszárd honlapon nem találja az adatokat. Látják, hogy Magyarország,
Európa korrupciós listáján alul helyezkedik el, csak a bolgárok és a görögök előznek meg. Azt
a gyanút veti fel benne az egyszerűsítés, hogyan lehet még több pénzt lenyúlni.
Ács Rezső polgármester: Az előterjesztés másról szól, mint amiről a képviselő beszél, országos
politikát próbál meg ráerőltetni a közgyűlésre. Azt kéri a képviselőktől, hogy a szekszárdi
embereket képviseljék. Viselkedjenek képviselőhöz méltóan. Érti, hogy elindították a
kampányt, hiszen két választás is lesz az évben, de kéri, hogy ragaszkodjanak a napirendi
pontokhoz, olvassák el az előterjesztéseket, tegyenek fel kérdést vagy a vitában
fogalmazzanak meg véleményt.
Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: Nem várt mást polgármester úrtól, miért
kerülte el a kérdést, miért nem olvasható az összes adat a Szekszárd.hu oldalon?
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Ács Rezső polgármester: A vitaszakaszban vannak, nem a kérdés szakaszban.
Murvai Árpád képviselő: Véleménye szerint nem kampányról van szó, hanem a nyilvánosság
mindenkinek az érdeke. Kéri, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a nyilvánosságra.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat eddig is mindent megtett a nyilvánosság
érdekében, bárkit érdekel közgyűlési, bizottsági téma, elérhetők mindenki számára, nyilván a
zárt ülések kivételével.
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 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
1/2019. (II.5.) 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 részét képezi.)
2. A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Megköszöni jegyző asszonynak, hogy a pirossal kihúzott módosításokkal
együtt küldték ki az előterjesztést, mely nagy segítség volt számára. Kérdezi, hogy beépült-e
annak a vízvezetékszerelőnek a kérése, aki a közmeghallgatáson kérte, hogy a szolgáltatást
nyújtók ideiglenes parkolására keressenek megoldást?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez nem érinti a parkolási rendeletet, de egyeztettek már a kérdésben.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
2/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(31. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Katz Zoltánné városi kertész
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának 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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
3/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
4.

A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó
felülvizsgálata (II. forduló)
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor, Weisz Gábor közterület-használati
ügyintéző, Varga András osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a két gazdasági kamarának
megküldték az előterjesztést véleményezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna
Megyei Szervezete egyetért az előterjesztéssel, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
pedig az idő rövidsége miatt nem kíván a véleményezési jogával élni.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Van arra jogszabályi kötelezettség, hogy mikor kell véleményezésre
benyújtani a szervezetekhez az előterjesztés-tervezetet?
dr. Molnár Kata jegyző: Nincs időhatár a véleményezés elküldésére. A két kamara egyszerre
kapta meg az anyagot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor

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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
5/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a személyes
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gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2019. (…)
önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész, Smolek Erika kodifikátor

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Felolvassa a rendelettervezet címét, kiemeli a partnerség, egyeztetés és
szabály szavakat, mert később még fontosnak tartja őket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
6/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv részét képezi.)
7.

Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi 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 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1/2019. (I.31.) határozata
a Településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
értékelés
szükségességének
megállapítása c. előterjesztést megtárgyalta, és mint a terv
kidolgozásáért felelős szerv - a környezet védelméért felelős
közigazgatási szervek véleménye alapján, továbbá figyelembe
véve azt, hogy a tervezett módosítások nem idéznek elő olyan
környezeti változásokat, melyek az emberi egészségre vagy a
környezetre kockázatot jelentenének, és országhatáron
átterjedő környezeti hatással a változtatások során nem kell
számolni - megállapítja és dönt arról, hogy a környezeti vizsgálat
elvégzése nem szükséges.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész
8.

A településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges módosításának megindítása
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Jól értelmezi-e az előterjesztést, hogy a természet lágy ölén öt darab
luxus kocka bungalló épült engedély nélkül, olyan helyen, ahol el sem készülhetett volna. Ezt
most szeretnék visszafelé „lepapírozni”, kiemelt építési területté nyilvánítani és engedéllyel
utólag ellátni?
Ács Rezső polgármester: Főépítész Asszony segít az értelmezésben, de szó nincs
„lepapírozásról”.
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Herr Teréz főépítész: Engedély nélküli építési tevékenységről van szó. Az építési hatóság
észlelte a tevékenységet, mely alapján helyszíni szemlét tartottak, az ügyet a járási építési
hatósághoz áttették és az egyik telken épült épület ügyében fennmaradási engedély született
bírság kivetésével. A másik területen megépült építmények a jelenleg hatályos Rendezési Terv
szerint valóban nem építhetők meg, emiatt kérelmezte az építtető a rendezési terv
módosítását. Amennyiben módosítja az önkormányzat a Rendezési Tervet, abban az esetben
adhat ki az eljáró építési hatóság fennmaradási engedélyt, törvényben meghatározott
mértékű bírság kiszabásával. Az előterjesztés tartalmazza, hogy Rendezési Terv szempontból
általános mezőgazdasági övezetből kertes övezetbe történő besorolásra van szüksége az
építtetőnek a fennmaradási engedélyhez. Azt gondolja, hogy településrendezési szempontból
ez nem kifogásolható.
dr. Molnár Kata jegyző: Főépítész asszony helyesen ismertette az eljárást. Szeretné felhívni a
figyelmet, hogy az építéshatósági bírság objektíven kiszabandó, arra az egy épületre is több
milliós bírságot szabtak ki a jogszabálynak megfelelően. A másik öt épület esetében
amennyiben a fennmaradási engedély feltételei megvalósulnak, akkor ugyanez történik.
Kerekes László képviselő: Polgármester úrtól kérdezi, hogy tudott-e a történetről? Frekventált
helyen folyt az építkezés, egy nagy borászat mellett. Tett-e lépéseket arra, hogy azonnal
állítsák le Szekszárd területén az engedély nélküli beruházást? A közterületfelügyelők jeleztéke a polgármesternek az engedély nélküli építkezést? Nekik nyilván az a feladatuk, hogy
jelezzék, ha szabálytalanságot látnak.
Ács Rezső polgármester: A közterületfelügyelő kollégáknak nem feladatuk, hogy ha zajlik egy
építkezés, akkor ellenőrizzék az engedélyeket. A problémát 2018. szeptember 6-án észlelték
és azonnal elindult az eljárás az építtetővel szemben.
Rácz Zoltán képviselő: Egy történettel kezdi. A Hosszúvölgyben több családnál járt, egyik
helyen szegényes, de tiszta környezetben három műanyag kanna a sarokban. A hatszáz
méterre lévő Csurgóról hozzák a vizet, két kisgyermek még nem tapasztalhatta meg, milyen
lezuhanyozni, milyen a gázbojler melege. Nyolc-tíz családnak ez a megoldás a
hajléktalansággal szemben, a közműtől száz-kétszáz méterre. Ha szabályszerűtlenül építettek
volna a tanyájukhoz ezek az emberek valamit, biztosan jól megbüntetnék őket vagy
lebontatnák velük. Nem fontosak. Elégedjenek meg a minimálbérrel, a közmunkával, a
négyszáz óra túlmunkával.
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr tegye fel a kérdést.
Rácz Zoltán képviselő: A kérdéshez hozzátartozik a történet, hallgassa meg, hogy élnek az
emberek Szekszárdon. Mi ez a nagy segítőkészség, ami a külterületi ingatlannál megérintette?
A szabálysértés nem kicsi, hanem elképesztően nagy. Hivatkozott a törvényre, mely előírja,
hogy ez csak új építményeknél alkalmazható. Nem „lepapírozni”, ahogy képviselőtársa is
mondta.
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Ács Rezső polgármester: Kérte, hogy maradjanak a város ügyeinél. Jegyző asszony
megválasztolta képviselő úr kérdését, a „lepapírozásra” pedig gyakran hivatkoznak, amiről
nincs szó. Az építési hatáság a szabályoknak megfelelően járt el.
Zaják Rita képviselő: Tisztában vannak-e azzal, hogy mekkora a beruházás értéke? Hat darab
luxusapartmanról beszélnek. Ezzel szemben mekkora a kiszabott büntetés összege? Ki
engedheti meg magának, hogy megépít sok tízmillió forintból valamit és utána fizet rá több
milliós büntetést?
Ács Rezső polgármester: A beruházás mértékét nem ismeri. Senki nem engedheti meg
magának az engedély nélküli építést, meg is kapták forintra pontosan a jogszabályban előírt
büntetést. Mindenkivel szemben hasonlóan járnak el, mint építési hatóság is.
Murvai Árpád képviselő: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy ki és mikor adott be kérelmet a
terület átminősítésére?
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a DOVI-TRADE Kft. nevében
Radványi László nyújtotta be a kérelmeket.
Herr Teréz főépítész: December első felében adták be a kérelmet.
Rácz Zoltán képviselő: Az előző felszólalásában elfelejtette megkérdezni a polgármestert,
hogy a hosszúvölgyi polgárok ügyében miért nem járt el ilyen segítőkészen? Miért nem engedi,
hogy élhetőbb léthez jussanak?
Murvai Árpád képviselő: Jól értette-e, hogy egy Kft. adott be kérelmet egy magánterület
átminősítésére?
dr. Molnár Kata jegyző: A Rendezési Terv módosítása iránti igényt bárki kezdeményezheti.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság évek óta foglalkozik ilyen
kérdésekkel, a vállalkozókat véleménye szerint segíteni kell, ráadásul ennek turisztikai háttere
is van. A bizottság már régen kérte ennek a területnek az átminősítését, van, aki szerette volna
fejleszteni a saját területét, két éve már elbukta a CSOK-ot, mert nem kapta meg a terület
átminősítését.
Kerekes László képviselő: Épeszű ember így nem vállalkozik. Tegnapi napon jegyző asszonnyal
és főépítész asszonnyal konzultáltak a témáról és ők is igazat adtak neki abban, hogy ilyet
Szekszárdon nem szabad megcsinálni. Véleménye szerint nem tájjellegűek az építmények.
Reméli, hogy a legszigorúbb eljárást folytatják le az ügyben. Az lehet csak az ügynek a lezárása,
hogy állítsák vissza az eredeti állapotot.
Ács Rezső polgármester: Furcsa helyzetben van, mert a képviselő úr szájából hiteltelenül
hangzanak a szavak. Ha jól emlékszik, a képviselő úr engedély nélkül bontott önkormányzati
ingatlant a teniszpályákon, kárt okozott az önkormányzati ingatlanban, jogi eljárások vannak
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közöttük emiatt. Azt kéri, hogy a saját háza táján rakjon rendet és utána kritizáljon mást. Az
építő jellegű hozzászólást persze szívesen veszi. Abba már nem szeretne belemenni, hogy az
energiaellátás és egyebek tekintetében milyen problémák adódtak a Szekszárdi Sportközpont
Nonprofit Kft. és a képviselő cége között, vagy említhetné a hulladékszállítást is. Nem tudja,
hogy anno hova vitték a hulladékot, aminek most élharcosává vált a képviselő. Tiszta,
képviselői hozzáállással viseltessenek a szekszárdi emberek ügyei iránt.
Kerekes László képviselő ügyrendi kérdése: Kéri jegyző asszonyt, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy
polgármester úr személyeskedik. Ő egy témához szól hozzá, melynek nincs köze a
teniszpályához, ezért határozottan visszautasítja ezt. Javasolja, hogy vegyék fel egyszer
napirendre a teniszpálya ügyét és akkor válaszol a kérdésekre, ismerteti álláspontját.
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint nem tett sértő megjegyzést. A képviselőnek
vállalnia kell, hogy közszereplő, normálisan és tisztán kell minden ügyben viselkednie, azokban
az ügyekben kiemelten, ahol az önkormányzat is érintett.
Rácz Zoltán képviselő: A második kérdésére nem válaszolt polgármester úr. A vitára
visszatérve az OBI-val szemben a Béri Balogh utcában kis házak és kertek vannak, amik
megközelíthetetlenek, mivel a város eladta a földutat. Az ott lakók többször kérték a helyzet
megoldását, de nem történt meg évek óta. Kit képvisel a város vezetése, a FIDESZ-frakció? Az
előterjesztésben szereplő építkezés a környezet totális tönkretételével járt. Ekkora
földmunkát nem lett volna szabad végezni, az épületek rendkívül tájidegenek. A tulajdonos és
a rendezési terv módosítását kérő személy nem azonos.
Ács Rezső polgármester: Felkészült a képviselő úr rendesen az ülésre, úgy olvas mindent a
vitában. Örül neki, hogy készülnek. Megadja a szót Zaják Rita képviselő asszonynak.
Zaják Rita képviselő: Ez megint nem volt személyeskedő és sértő, ugye? Fejből mondja akkor.
Ács Rezső polgármester: Nem pejoratív megjegyzésként mondja.
Zaják Rita képviselő: Stílusában cinikusan mondta polgármester úr a megjegyzését. Kővári
elnök úr elmondta, hogy a bizottság már évek óta kéri a terület átsorolását, nem hiszi, hogy
ezt nem szavazta volna meg a többség. A három gyerek, a CSOK kapcsán érintettként tudja,
hogy egy családi házat külterületen nem egyszerű építeni. Egy közepes ház felépítése hetven
millió forint, itt hat épületről beszélnek, alsó hangon két-háromszáz millió forint. Mivel öt
csillagos épületekről van szól, még több lehet, mondjuk ötszázmillió forint. Akinek ennyi pénze
van, az nyilván a két millió forintot kifizeti. A vállalkozókat így fogják támogatni, hogy
építkezzen, aztán fizet egy kis büntetést, a többit pedig majd élvezi. Elkészültek az épületek,
de a bizottság nem tudta elérni a terület átsorolását, most a közgyűlés megszavazza kiemelt
területté és minden rendben lesz. Mi ennek az üzenete?
Ács Rezső polgármester: Nem tudják pontosan a beruházás összegét, ne dobálózzanak a
számokkal. A bírság kapcsán megint elmondja, hogy jogszabály alapján ezt ki kell fizetni.
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Kerekes László képviselő: Egy támogatott projektről van szó, reméli, hogy kiderül, milyen
projekt. Nem tud elmenni a személyeskedés mellett szó nélkül, azért sem, mert a
polgármester még nem tette be oda a lábát, nyugodtan bejöhetett volna.
Ács Rezső polgármester: Több esetben volt meghirdetett időpont szakértői szemlére, melyre
a képviselő úr nem ment el. Utoljára vasárnap járt az adott helyszínen. Megnézte, hogy néz ki
az épület kívülről, a csatorna leszedve, áznak az önkormányzati falak.
Murvai Árpád képviselő egyperces hozzászólása: Igazat ad Kővári képviselő társának, hogy a
szekszárdi vállalkozókat valóban kell segíteni, ahogy lehetséges. Számára az a fontos, hogy egy
megvalósult beruházás után érkezik kérvény átminősítésre, Baranya-völgy látképe pedig egy
tájsebbel megváltozott.
Zaják Rita képviselő egyperces hozzászólása: Partnerség, egyeztetés és szabályok. Így szól a
településrendezési rendelet elnevezése. Visszautalva ismét megkérdezi, hogy mi az üzenete,
hogy így rendezik az ügyet?
Ács Rezső polgármester: Az az üzenete, hogy aki engedély nélkül épített, arra az építési
hatóság kiszabja a büntetést.
Rácz Zoltán képviselő egyperces hozzászólása: A terület közvetlenül érintkezett a Faluhely
címen elnevezett tanyasorral. Ahhoz, hogy ott építeni lehessen, egyeztetés kell. Nem volt
egyeztetés. Vegyék le a napirendről az előterjesztés tárgyalását.
Ács Rezső polgármester: A napirendről történő levételt a napirend elfogadásakor kell jelezni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
2/2019. (I.31.) határozata
a településrendezési eszközök 2019/1. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési
eszközök
2019/1.
sz.
részleges
módosításának programját megtárgyalta, és
Szekszárd zártkerti területén a 10735/13. és 10735/20.
hrsz-ú területeket általános mezőgazdasági övezetből kertes
mezőgazdasági övezetbe kívánja átsorolni, a területet kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja;
1.

Határidő: 2019. január 31.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az 1. pontban meghatározott részleges módosítás
megvalósítása érdekében a tárgyalásos eljárást megindítja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a költségek viseléséről
szóló településrendezési szerződés előkészítésére;
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a 3. pontban megjelölt szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
9. A településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges módosításának megindítása
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények 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 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
3/2019. (I.31.) határozata
a településrendezési eszközök 2019/2. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési
eszközök
2019/2.
sz.
részleges
módosításának programját megtárgyalta és
1.
a szekszárdi 0256/10 hrsz-ú terület beépítésre nem szánt
mezőgazdasági területből beépítésre szánt gazdasági területbe
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kívánja átsorolni, a területet kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az 1. pontban meghatározott részleges módosítás
megvalósítása érdekében a tárgyalásos eljárást megindítja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a költségek viseléséről
szóló településrendezési szerződés előkészítésére;
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a 3. pontban megjelölt szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

Zaják Rita, Kerekes László, Rácz Zoltán képviselők kimentek az ülésteremből, jelen van 11 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
10. A településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges módosításának megindítása
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László bizottsági elnök: Az előző előterjesztéshez mondja kiegészítésül, hogy a Faluhely
felé nem való másra az a terület, csak amire a beruházó is szeretné. Mély fekvésű, szőlőnek
nem való területről van szó. A Balremetén egymás után épülnek a szép házak, Jobbremete
pedig egy kopár, déli fekvésű oldal, mely beépítésre alkalmas.
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 – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2019. (I.31.) határozata
a településrendezési eszközök 2019/3. sz. részleges
módosításának megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési
eszközök
2019/3.
sz.
részleges
módosításának programját megtárgyalta, és
1.
a Bocskai utca–Bocskai köz–Borzsák Endre utca–961.
hrsz-ú vízmosás által határolt telektömbben a 955/2 – 9. hrsz-ú
belterületi telkek feltárását biztosító út tervezett nyomvonalát
módosítani kívánja, továbbá a területet kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az 1. pontban meghatározott részleges módosítás
megvalósítása érdekében a tárgyalásos eljárást megindítja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a költségek viseléséről
szóló településrendezési szerződés előkészítésére;
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert a 3. pontban megjelölt szerződés
aláírására.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester

11. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Ludas Gabriella jogi referens
22
kgy20190131jkv

Rácz Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az
előterjesztést és módosítás nélkül elfogadta azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2019. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján
1. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött,
2018. február 15. napjától hatályos együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy az
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás
módosítását elfogadja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

12. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta az
előterjesztést és módosítás nélkül elfogadta azt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2019. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján
1. a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött,
2018. február 1. napjától hatályos együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és úgy határoz, hogy az
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás
módosítását elfogadja;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert az együttműködési megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Zaják Rita képviselő visszatért az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
13. Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről
(3.
sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A
Humán Bizottság 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2019.(I.31.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
14. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kerekes László képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Az első ügyrendi hozzászólásában erről az előterjesztésről beszélt, hogy
ekkora tételt egy napirendi pontban megítélése szerint nem szabad tárgyalni. A rengeteg
közbeszerzési tétel arról szól, hogy a 2019-es választásokon lehessen mutogatni, mennyi
mindent szeretnének csinálni. Valójában semmi nem készül, csak tervek. Tehát a kérdése,
hogy polgármester úr látta az előterjesztést?
Ács Rezső polgármester: Igen.
Murvai Árpád képviselő: Nem régóta ül a közgyűlésben, ezért szeretné kérdezni, hogy a
Stratégiai Tervezési Osztály alatt mit értsen?
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőt, hogy a pályázatokkal szakmailag foglalkozó
osztályt jelenti a Polgármesteri Hivatal szervezetében.
Murvai Árpád képviselő: Mikor találkozik a képviselő-testület ezzel a testülettel?
Ács Rezső polgármester: A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéről van szó, megbízott
osztályvezetője most is a teremben ül, Magyarné Somogyvári Tünde személyében. Ő többször
volt már segítője egy-egy pályázatokkal foglalkozó előterjesztésben. Az osztály tagjai
rendszeres résztvevői a bizottsági üléseknek és a közgyűlésnek is.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Ács Rezső polgármester: A közgyűlés asztalán minden év elején visszatérő téma az
önkormányzat közbeszerzési terve. Szeretné hangsúlyozni, hogy egy adott közbeszerzés
elindítása mindig a közgyűlés kompetenciája. Megpróbálják előre ütemezni, hogy mikor mit
szeretnének megvalósítani, de ez csak egy terv, minden alkalommal lehetősége van a
képviselőknek kérdezni, az anyagokba betekinteni a bizottsági üléseken és a közgyűlésen
egyaránt.
Rácz Zoltán képviselő: Szeretné polgármester úr figyelmébe ajánlani, hogy a régi főiskolai
épület az ötvenhatos szobor mögött mikor kerül be a programba illetve senki nem döntött
arról, hogy az épületből szálloda lesz. Ugyanígy azt mondták, hogy vadászati világkiállítás lesz,
ezért fontos a Gemencben megépíteni egy vendégközpontot, de nem lesz világkiállítás. Ha
lenne, az két hét lenne csak, ezért nem érdemes ekkora beruházásokba fogni a városnak.
Tehát ezt is arra használja fel a polgármester, hogy a választásokkor elmondhassa, jól
dolgoztak és mennyi mindent akarnak csinálni.
Ács Rezső polgármester: A főiskola „E” épületében jelenleg a vendéglátó szakközépiskola
székel, tekintettel arra, hogy egy nagy csőtörés volt az iskolában és gyorsan kellett egy új
helyet találni. Valóban oda terveznek szállodát, de a város és a felettes szervek részéről nincs
végleges döntés, többek között azért, mert állami tulajdonban van az épület. A Babits
Kulturális Központ akkor tud konferenciaközpontként is működni, ha megfelelő szállás van a
közelben. Tanulmányokat kell készíteniük, mely mutatja, milyen szolgáltatású, mekkora
kapacitású legyen a szálloda, a Turisztikai Ügynökség fogja ezt vizsgálni. Azt, hogy mit és hol
szeretnének megvalósítani, természetesen vállalja a nyilvánosság előtt. A turisztikai
ökocentrummal kapcsolatban is megfogalmazott kritikát képviselő úr, melyre az a válasza,
hogy az hangzott el, amennyiben lesz vadászati világkiállítás, jó lenne 2021-ig befejezni a
beruházást. Az ökocentrum ötletét teljesen a világkiállítástól függetlenül találták ki, a
szekszárdiak régen is nagyon szívesen jártak ki a Gemencbe és a családoknak, gyerekeknek,
időseknek most is jó kikapcsolódási lehetőség lenne. Egy nemzetközi esemény a projekt
megismerhetőségét persze népszerűsítené, de nem ebből indultak ki. A közgyűlés szavazott a
projektek támogatásáról, úgy emlékszik, hogy képviselő úr nem szavazta meg, saját magával
kell elszámolnia, hogy nem támogatja a fejlesztéseket.
Murvai Árpád képviselő: Az a véleménye az előterjesztésről, hogy nagyon sok dolgot
terveznek, sok pályázatban szeretnének eredményesen szerepelni. Ezt érti és támogatja.
Egyetlen gondja, hogy sok olyan pályázatot céloznak meg a tervezet alapján, amely belenyúlik
a következő testület időszakába. Nem gondolják úgy, hogy ezzel befolyásolják a következő
testület munkáját?
Ács Rezső polgármester: Az öt éves választási ciklusokat valóban nehéz kezelni, de akkor
egyetlen olyan döntést sem hozhatnának, amelyek például a Modern Városok Programban
vagy a TOP-programban lévő projektek döntéséről szólnak, a szekszárdiak érdekében fognak
ezek a beruházások megvalósulni. Bízik benne, hogy a kormányzattal jó együttműködést
kialakítani tudó vagy fenntartó testület jön létre a városban. Zárójelben jegyzi meg, hogy
együtt voltak tegnap képviselő úrral kosármeccsen a Sportcsarnokban, sokan megszólították,
hogy „Látja polgármester úr, ezért lenne jó új sportcsarnok a városnak!” Fontosak a
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visszajelzések és bízik benne, hogy ez a projekt is megvalósul és nem érik olyan támadások,
mint eddig.
Rácz Zoltán képviselő egyperces felszólalása: Polgármester úr ma vetette le a Felsőváros
járda- és úthálózatának megújítására irányuló előterjesztés-javaslatát, ehelyett olyan terveket
akar megvalósítani, ami nem biztos, hogy a szekszárdiak érdekét képviselik. Miért nem jár el a
polgármester ezekre a településrészekre beszélgetni az emberekkel?
Zaják Rita képviselő: Azt olvassa a 28. pontban, hogy a „Modern Városok Programban
megvalósuló szálláshely bővítése során szükséges a beruházás által érintett ingatlan
áttervezése és a bővítés tervének elkészítése.” Ez azt jelenti, hogy a megvalósíthatósági
tanulmány már elkészült? Ez még nem a konkrét terveket tartalmazza?
Ács Rezső polgármester: Egy megvalósíthatósági tanulmányt kért a Turisztikai Ügynökség
azzal kapcsolatban, hogy hol és milyen szobaszámmal lenne a legideálisabb a szálloda
kialakítása. Most feltételesen beírták a közbeszerzési tervbe a tervezés elkészítését, melynek
kapcsán reméli, hogy megfelelő ütemezésben, a források rendelkezésre fognak állni, az
építőiparban bekövetkezett jelentős drágulás miatt saját költségvetésből nem fogják tudni azt
megelőlegezni. Az, hogy megvalósul-e a terv, részben tőlük, részben tőlük független külső
dolgoktól is függ.
Kővári László képviselő: 2008-ban már tervezték, hogy a Kálvária oldalában épül egy szálloda.
Akkor csőd előtt állt az ország, ilyen beruházásokra nem volt pénz. A kormányváltást követően
megszületett a Modern Városok Programja, melynek a megvalósítása egy folyamat. A kezdete
az volt, hogy három út teljes burkolatát, a betonvápás vízelvezetőket megépítették, a Parászta
patak mentén megújult a csatornahálózat. Ezek fontos fejlesztések voltak a városban. Ha
valaki figyelemmel kíséri a kormányinfókat, hallhatta, hogy a vadászati világkiállításra 2021ben hány milliárdot biztosít a kormány, amiben reméli, hogy Tolna megyének is szerepe lesz,
a gyulaji erdőgazdaság vezetőjével beszélt is erről. Nem választási év kérdése, hanem a
feladatokhoz kapcsolódó költségvetési terv szerepel az előterjesztésben.
Ács Rezső polgármester: Pontosítja az elmondottakat: a gemenci ökocentrum megvalósítása
nem a vadászati világkiállításhoz kapcsolódik, csak a megnyitó időpontját szeretnék
összekapcsolni a rendezvénnyel, a gemenci erdészetnek lesz szerepe a világkiállításban
remélhetőleg, nem a gyulajinak.
Kerekes László képviselő: Ő a sportcsarnok építését támogatja. Viszont eltelt négy év és a
városlakók csak azt hallják, hogy ez meg az fog megvalósulni. Értetlenül állnak például az előtt,
hogy miért nem valósult meg egy kerékpárút satöbbi? Az az érzése, hogy kampánycélra
használja polgármester úr a beruházási terveket. Az uszoda értelmetlenül bezárt, a sátor
alkalmatlan az uszoda pótlására. A mai napig ott áll a régi uszoda, mely működhetne. Ráadásul
a sátornak brutális fenntartási költségei vannak, évente kb. nyolcvan millió forint. Semmi nem
valósul meg, jogos Murvai képviselőtársa hozzászólása, hogy ha változás lesz a képviselőtestületben, kérdés, akkor is meg fognak-e valósulni a tervek. A HVG-ben Balaton purgatórium
címmel megjelent egy cikk, ami arról ír, hogy a Kormány létrehozott egy ügynökséget,
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport Üzemeltetési És Közbeszerzési Zrt. (rövidítve: BMSK),
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ami felügyeli a nagyberuházások kötelezettségeit. Beleszól vagy segíti-e a Modern Városok
Program fejlesztéseit ez a szerv?
Ács Rezső polgármester: A MVP megállapodását 2016-ban írták alá, melynek ratifikálása
később történt meg, tehát nincs négy éve. Véleménye szerint az ellenzéki oldalon egyezzenek
meg a képviselők abban, hogy kell-e kerékpárút Szekszárdon vagy nem. Rácz képviselő úr még
azt mondta, hogy nem kell kerékpárút, Kerekes képviselő úr pedig azt, hogy kell. A Rákóczi
utcában a szakma által javasolt kerékpárút tervezésénél – ahelyett, hogy belevágtak volna a
négyszáz millió forintos beruházásba - ideiglenesen kijelölték a kerékpársávokat, a
szekszárdiak véleménye alapján visszavonták a beruházást. Erre előszeretettel hivatkoznak a
teremben. Mivel hosszú távon gondolják az infrastrukturális fejlesztéseiket, úgy gondolja,
hogy jobb megoldás fog születni ebben a témában. Képviselő úr még nem volt a testületben,
amikor az uszodánál felmerült a műszaki probléma. Emlékeznek rá a teremben ülők, hogy a
hasonló technológiával épített pécsi uszoda mennyezete egyszer a hajnali órákban leszakadt.
Miután kétségessé vált, hogy az épület biztonságos a személybiztonságot tekintve, úgy
döntött a testület és ő, hogy nem engedik be a szekszárdiakat. Kértek szakértői ajánlatot az
épület rendbehozatalára, mely többszázmillió forint lett volna. A régi uszoda fenntartása is
nyolcan millió forintjába került az önkormányzatnak évente. Úgy döntöttek, hogy inkább egy
új, biztonságos uszodát építenek. Nem kampánycélokat szolgálnak a fejlesztések, hanem
folyamatosan dolgoznak rajtuk a hivatalban. Az uszoda kivitelezése elindult. A tudásközpont
esetében a tervek már 2018 augusztusában elkészültek, azóta előkészítés zajlott, a terv
elkészült. Az idei év tavaszán ki szeretnék írni a közbeszerzést a kivitelezésre. A sportcsarnok
és a rekreációs központ esetében a tervezésre szánt összeg rendelkezésre áll. A folyamatok
zajlanak a háttérben. Azt, hogy személy szerint ki támogatta a Modern Városok Programot,
nem tudja, de aki eddig is támogatta, biztosan a következő közgyűlésben is támogatni fogja,
ugyanígy a kerékpárúttal stb. A képviselő úr kérdésére válaszolva együtt dolgoznak a BMSKval, a kormányzattól kapják a pénzt és a BMSK biztosítja többek között a szakmai hátteret.
Csak pozitívan tud nyilatkozni róluk.
Murvai Árpád egyperces felszólalása: Szerinte senki nincs ellenzékben, mert mindenki
Szekszárdért tevékenykedik. Abban sem lát problémát, ha a képviselők véleménye között
különbség van. Ez természetes. Úgy látja az előterjesztés alapján, hogy már ebben a
negyedévben is sok beruházás elindul a tervek szerint. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a
költségvetés véglegesítése előtt lehetne egy informális beszélgetés, melynek keretében az
elképzeléseit mindenki bedobhatná a közös kalapba, az új sportcsarnok tervezésénél pedig
kéri, hogy ne kövessék el azt a hibát, mint 1987-1988-ban tettek, hogy a szakmát nem
kérdezték meg.
Ács Rezső polgármester: Csillag Balázs ügyvezető igazgató már a tervezés előtt felmérte az
egyesületek igényeit. Próbálnak olyan létesítményt tervezni, ami minden sportágnak és
egyesületnek elhelyezést tud biztosítani. A sportszakmai igények is meg fognak jelenni a
tervezésben.
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 14 fő – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2019.(I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évre
vonatkozó – a határozat melléklete szerinti - Közbeszerzési
Tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

15. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének a módosítására és a 2019. évi Közbeszerzési Tervére
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dési Ildikó közbeszerzési referens, Csillag Balázs ügyvezető
igazgató
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: A TAO-s pályázatok kifizetése stabilnak mondhatók?
Kővári László bizottsági elnök: A sajtóban az esetleges visszaélésekről lehetett hallani, de ez
nem merült fel.
Murvai Árpád képviselő: Nem visszaélésekre gondolt, hanem olyan kijelentésekre, hogy a
TAO pályázható pénzmennyiségét visszaveszi a kormányzat. Befolyásolja-e ez a terveket?
Kővári László bizottsági elnök: Ezek a források már rendelkezésre állnak és a beszerzés ez
alapján fog megtörténni.
Ács Rezső polgármester: Az igazgató úr tervezése már ezeknek a tudatában került az
előterjesztésbe, a társasági adó felhasználása mellett lehetővé teszi a források felhasználását,
melyek országos viszonylatban nem jelentenek nagy összeget.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2019.(I.31.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról és a 2019. évi
Közbeszerzési Tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évre vonatkozó – a határozat 1. számú mellékletét képező
- Közbeszerzési Tervének módosítását elfogadja;
2.
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évre vonatkozó – a határozat 2. számú mellékletét képező
- Közbeszerzési Tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

16.

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Az MLSZ-szel való jó kapcsolatuknak köszönhetően lehetőséget
kaptak arra, hogy MLSZ-támogatással, összesen négy pálya építését valósítsák meg
közterületen, viszonylag alacsony önrészek befizetésével. Véleménye szerint ezzel bővítik a
sportolási lehetőségek helyszíneit. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának
ismertetését.
dr. Máté István 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.
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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
10/2019.(I.31.) határozata
az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Program” keretében
benyújtott pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési
Programjának” keretében a 4458/5, 818/32, 307/9, 4930/38
hrsz-ú ingatlanok területén egy-egy (összesen négy)
grundméretű (14x26) homokkal töltött műfüves labdarúgó pálya
kialakítására vonatkozó pályázat benyújtását;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
kötelezettséget vállal, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges 10%-os önrészt biztosítja pályánként, mely összesen
bruttó 5.966.148. Ft (1.491.537. Ft / pálya) összeget jelent. A
pontos összeget a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát
követően az együttműködési megállapodás 2. mellékletében
ismerheti meg, melyet az önkormányzat elfogad.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
kötelezettséget vállal, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges projekt előkészítési költségeket (talajmechanikai
szakvélemény, terület előkészítési munkák) megfizeti a 4458/5,
818/32, 307/9, 4930/38 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában az
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
kötelezettséget vállal a pályázat nyertessége esetén a
karbantartási költségek megfizetésére a 4458/5, 818/32, 307/9,
4930/38 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tizenöt éven
keresztül az Önkormányzat mindenkori éves költségvetése
terhére.
Határidő: 2019. január 31.
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Felelős: Ács Rezső polgármester
5.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára, az
Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
17.

Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtására
(18. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Balogh Adrienn pályázati referens

Ács Rezső polgármester: 2019. február 15-én van a pályázat benyújtási határideje. Igyekeztek
gyorsan összeállítani a pályázatot, hogy ne kelljen rendkívüli közgyűlést összehívni emiatt.
Alapvetően négy pályázatot szeretnének benyújtani, rendezvény, tervezés, eszközbeszerzés
és járdaépítési programot. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának 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 az I. 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
11/2019.(I.31.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
„Multifunkcionális gép vásárlása” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz a „Multifunkcionális gép vásárlása” című
pályázatot benyújtja legfeljebb 20.000.000 forint összegű
támogatásra, melynek önerő igénye nincs.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester
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2.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. 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
12/2019.(I.31.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Járdák
felújítása Szekszárdon” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatot nyújt be „Járdák felújítása
Szekszárdon” címmel az alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége legfeljebb 33 333 333 Ft, amelyből a
támogatás mértéke legfeljebb 30 000 000 Ft, az önerő pedig
legfeljebb 3 333 333 Ft.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként a pályázati felhívás szerinti
mértékben, legfeljebb 3 333 333 Ft összeget biztosít a 2019. évi
költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a III. 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
13/2019.(I.31.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Helyi
beruházások tervezési folyamatának megvalósítása” című
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatot nyújt be „Helyi beruházások tervezési
folyamatának megvalósítása” címmel legfeljebb 5.000.000
forint összegű támogatásra, melynek önerő igénye nincs.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a IV. 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
14/2019.(I.31.) határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Háry
János Mesefesztivál Szekszárdon” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatot nyújt be „Háry János Mesefesztivál
Szekszárdon” címmel legfeljebb 1.000.000 forint összegű
támogatásra, melynek önerő igénye nincs.
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:

folyamatos
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

dr. Máté István képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
18. Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bali-Kiss Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat több millió forintot fordít évente az illegális
hulladéklerakó helyek megszüntetésére. Most lehetőség van arra, hogy csökkentsék a
költségvetés terhelését, a pályázat három millió forintos támogatást tudna erre a célra
biztosítani. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Az illegális szemétlerakás nem csak helyileg, hanem mindenhol
komoly problémát jelent.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Murvai Árpád képviselő: Hány illegális hulladéklerakásról tudnak Szekszárdon? A hárommillió
forint elegendő lesz-e a felszámolásukra?
Ács Rezső polgármester: Nem lesz elég a hárommillió forint a felszámolásra. Az
önkormányzatnak hat-tízmillió forintjába kerül évente a felszámolásuk. Mindig máshol
képződnek újabb lerakások. A feladatot ugyanúgy ellátják minden évben, de a három millió
forint segítene a helyzeten.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
15/2019.(I.31.) határozata
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium által
35
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az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása
érdekében meghirdetett nyilvános pályázati felhívására „Az
illegális hulladéklerakók felszámolása” címmel pályázatot nyújt
be 3.000.000 forint összegű támogatásra;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat GFT-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Wirth Noémi – jogász-jegyzői megbízott
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű törvény írja elő
kötelezően, a tizenöt éves időtartam tíz, négy és egy éves részekre osztódik, a szolgáltató
nyújtja be. Az előterjesztés első része azzal foglalkozik, hogy ezt a tervet a tulajdonos
önkormányzat szavazza meg. A tavalyi év GFT-jébe a beruházás soron történt egy kiegészítés,
csatornakamera beszerzése, melyre akkor nem került sor, ezért a 2019. évre elfogadott
felújítások mellé kívánják tenni ezt a beruházási összeget is. Kéri a módosítás átvezetését.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként a módosítással együtt teszi fel szavazásra a III.
határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2019.(I.31.) határozata
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a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a, a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Kormányrendelet 90/A-G. §-ai, valamint a víziközművek gördülő
fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint
beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján összeállított, az
előterjesztés mellékleteit képező gördülő fejlesztési terve 2019.
évtől kezdődő 15 éves időtartamra (2019-2033.) vonatkozó
1.
beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú
Város ivóvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért felelős,
Szekszárd város ivóvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-SZ-IV, 1122761-1-001-00-04) tekintetében jóváhagyja;
2.
felújítási és pótlási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei
Jogú Város ivóvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért
felelős, Szekszárd Város ivóvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-SZIV, 11-22761-1-001-00-04) tekintetében jóváhagyja;
3.
beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei Jogú
Város szennyvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért felelős,
Szekszárd város szennyvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-SZ-SZV,
21-22761-1-001-01-03) tekintetében jóváhagyja;
4.
felújítási és pótlási tervrészeit, mint a Szekszárd Megyei
Jogú Város szennyvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért
felelős, Szekszárd város szennyvíz víziközmű-rendszere (SZEKVSZ-SZV,21-22761-1-001-01-03) tekintetében jóváhagyja;
5.
beruházási tervrészeit, mint a Szekszárd-Bárányfok
településrész ivóvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért
felelős, Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz víziközműrendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11) tekintetében
jóváhagyja;
6.
felújítási és pótlási tervrészeit, mint Szekszárd-Bárányfok
településrész ivóvíz víziközmű-rendszeren érintett ellátásért
felelős, Szekszárd-Bárányfok településrész ivóvíz víziközműrendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11) tekintetében
jóváhagyja;
7.
felhatalmazza a polgármestert, hogy Szekszárd város
ivóvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-SZ-IV, 11-22761-1-001-0004), Szekszárd város szennyvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-SZSZV, 21-22761-1-001-01-03), Szekszárd-Bárányfok településrész
ivóvíz víziközmű-rendszere (SZEKV-G-IV, 11-22761-2-001-00-11)
tekintetében az ellátásért felelős képviselőjeként a
meghatalmazást
közműrendszerenként
aláírja,
annak
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érdekében, hogy az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt. a gördülő fejlesztési terveket az elfogadott
tartalommal jóváhagyás végett benyújtsa a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V.
vezérigazgató

Víziközmű

Zrt.

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
17/2019.(I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
212/2017. (IX.29) számú határozata módosításáról a
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere
vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról Szekszárd település szennyvíz-rendszere
vonatkozásában 212/2017. (IX.29.) számú határozatát
módosítja;
2.
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-0103;
3.
Beruházások:
Összesen:

0 Ft

A szennyvíz víziközmű-rendszeren 2018. évre beruházást nem
tervez.
4.
Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:
6.971 e Ft
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V.
vezérigazgató

Víziközmű

Zrt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított III. határozati javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
18/2019.(I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról szóló 271/2018. (IX.27) számú határozata
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról szóló 271/2018. (IX.27.) számú határozatát
módosítja a 3. pont szerint;
2.
Víziközmű-rendszer megnevezése: SZEKV-SZ-SZV
Víziközmű-rendszer MEKH azonosító kódja: 21-22761-1-001-0103;
3.
A beruházások, és így az összesítés sora az alábbiakra
módosul:
Szennyvízelvezetőhálózati szivattyúk
beszerzése
Összesen:

Felújítások, pótlások, beruházások mindösszesen:
11.506 e Ft
4.
A 2019. évre elfogadott tervek szerinti munkálatok
költségét az Önkormányzat a Bérleti- üzemeltetési szerződésben
meghatározott használati díj terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné E.R.Ö.V.
vezérigazgató

Víziközmű

Zrt.

20. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat
benyújtása
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
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2.367
e Ft
2.367
e Ft

Zaják Rita képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Tájékoztatásul elmondja, hogy a pályázat decemberben
került kiírásra, nagyon rövid határidővel. A tulajdonos önkormányzat, mint a víziközmű vagyon
tulajdonosa tud rá pályázni, harminc százalékos önrésszel. A szolgáltatási területükről több
település is pályázik, főleg vezetékcserékre korlátozódik. A prioritási sorrendet leírták az
előterjesztésben. A teljes bekerülési összeg kilencvenkilenc millió forint.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, örülnek a lehetőségnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Milyen mértékben tér el a tervezett fejlesztés a Gördülő Fejlesztési
Tervhez képest?
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Csak olyan fejlesztésre lehet pályázni, amit a Gördülő
Fejlesztési Terv szerint elfogadott a műszaki hivatal.
Murvai Árpád képviselő: Az Akácfa utcai ivóvízhálózat azbeszt-cement vezetékcseréjét
olvasta az anyagban. Ez a teljes szakaszt jelenti?
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Az utcában a teljes szakaszra vonatkozik. Ott sok kisebb
utca van, próbáltak prioritási sorrendet összeállítani, hogy az előhegyi városrésznél mindegyik
utcarészből legyen benne, főleg a Mérey utcából, mert azon keresztül három nyomásövezeti
zónába jut el a víz. Ott többször volt olyan csőtörésük, hogy a KM nyomócső hosszában ment
szét. Ha ezen a szakaszon nagyobb üzemkiesés van, akkor egészen Parásztáig tartós vízhiány
várható.
Rácz Zoltán képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén is kérdezte, hogy a Bocskai
utca százéves nyomócső vezetékét is be lehetne-e tenni a prioritásba? Egy csőtörés ott
tönkreteszi a pincéket, utakat véleménye szerint.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A Bocskai utcán a Mérey utcától kezdve 240 folyóméter
hosszban kicserélték a szakaszt, a hátralévő szakasz harminchét millió négyszázezer forintba
kerülne beruházás szinten. Ha hasonló önerő-finanszírozási pályázatok lesznek, akkor az közel
tízmillió forint önerővel bír majd. Azzal képviselő úr is egyetértett, hogy a Mérey utca sokkal
nagyobb lakosságszámot érint, több, mint háromezer ember vízellátása szűnne meg egy
csőtörésnél, a Bocskai utcában pedig csak az utcában lakókat érintené, mely persze ugyancsak
kellemetlen dolog.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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dr. Molnár Kata jegyző: A III. számú határozati javaslat kapcsán szeretne kiegészítéssel élni.
Konzorciumi megállapodást szükséges kötnie az ellátásért felelős önkormányzatnak és a
cégnek, amely a pályázatot benyújtja. Javasolja továbbá, hogy egy ponttal egészüljön ki a
határozati javaslat, melyben a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi
megállapodás megkötésére.
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: A jegyző asszony által említett határozati javaslat egy
másik pályázathoz kötődik, nem az ő általa említetthez. Ez egy kisebb léptékű pályázat,
melynek keretében gépészeti berendezésekre, korszerű technológiákra lehet pályázni, ezen
belül három darab frekventált szennyvízátemelő felújítására szeretnének pályázni, melyhez
szükséges a konzorcium megkötése. Az Árpád utcai és a Gyakorlóiskola épülete mögötti,
valamint a mintalakótelepen található szennyvízátemelőkről van szó. A pályázat ötven
százalékos önerővel bír, ami tizenegymillió forintot jelent összegszerűen.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
19/2019. (I.31.) határozata
a szennyvízgyűjtő víziközmű rendszerben pályázat
benyújtásról a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a „Kölcsey lakótelep szennyvíz cső
teljes rekonstrukciója” címmel pályázatot nyújt be a
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára az alábbi
forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 24 922 938 Ft, amelyből a támogatás
mértéke 17 446 057 Ft, az önerő pedig 7 476 881 Ft;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 7 476 881 Ft–ot biztosít a 2019.
és a 2020. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
2020. február 15.
Ács Rezső polgármester
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3.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
20/2019. (I.31.) határozata
ivóvízellátó víziközmű rendszerben pályázat benyújtásról a
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az „Ivóvízvezetékek cseréje a
szekszárdi utcákban” címmel pályázatot nyújt be a Víziközművek
Állami Rekonstrukciós Alapjára az alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 75 022 949 Ft, amelyből a támogatás
mértéke 52 516 064 Ft, az önerő pedig 22 506 885 Ft;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 22 506 885 Ft–ot biztosít a 2019.
és 2020. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot a módosítással, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
21/2019. (I.31.) határozata
pályázat benyújtásról a Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható
támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy az önkormányzat a víziközmű
szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező
gazdasági társasággal, az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális
Önkormányzati Víziközmű Zrt. -vel konzorciumban „Szekszárd
MJV területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk
beszerzése” címmel pályázatot nyújt be a Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztésre nyújtható támogatásra az
alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 27 040 000 Ft, amelyből a támogatás
mértéke 13 520 000 Ft, az önerő pedig 13 520 000 Ft.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 13 520 000 Ft–ot biztosít, a
Gördülő Fejlesztési terv terhére;
3.
felhívja a polgármestert, hogy a 3. pont alapján a Gördülő
Fejlesztési Terv módosításának előkészítése és a közgyűlés elé
jóváhagyásra előterjesztés iránt gondoskodjék;
4.
felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
5.
felhívja a polgármestert, hogy írja alá a víziközmű
szolgáltatóval az 1.) pontban hivatkozott konzorciumi
megállapodást.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester

21. Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00002 azonosítószámú,
„Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok
fejlesztése Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének megkötésétől való
elállás jóváhagyására
(20. sz. előterjesztés)
43
kgy20190131jkv

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: A TESCO-nál tervbe vett körforgalommal a Guinness rekordot fogják
megdönteni az egy kilométerre jutó körforgalmak tekintetében. Nem tartja olyan fontosnak,
mint amennyire a Felsőváros katasztrofális úthálózatát. Nyolc kilométer külterületi út rendbe
tételéről van szó, kerékpárútról. Négy képviselő lakik a Felsővárosban, jónak tartják-e, hogy
ezt az előterjesztést támogatják?
Ács Rezső polgármester: Igen, jónak tartják.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Véleménye szerint át kellene gondolni ezt a fejlesztést és a Felsőváros
úthálózatának rendbetételére szánni a szóban forgó összeget.
Ács Rezső polgármester: Feltételezi, hogy képviselő úr összekevert két napirendet, mivel egy
pályázat visszavonásáról döntenek most.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
22/2019. (I.31.) határozata
a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek
fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében TOP-6.1.1-16SE1-2018-00002 azonosítószámú, „Iparterületek elérhetőségét
megteremtő és erősítő utak, illetve csomópontok fejlesztése
Szekszárdon” című projekt támogatási szerződésének
megkötésétől való elállás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata eláll a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott
„Iparterületek elérhetőségét megteremtő és erősítő utak, illetve
44
kgy20190131jkv

csomópontok fejlesztése Szekszárdon” című pályázat
vonatkozásában a támogatási szerződés megkötésétől;
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:
22.

2019. február 8.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, ipartestületek fejlesztése tárgyú
pályázati felhívás keretében a TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú,
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi
megállapodás jóváhagyására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Holczer Nicolette pályázati referens
Meghívott: Ladányi Roland igazgató-helyettes (Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.)

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
23/2019. (I.31.) határozata
a TOP-6.1.1-16 kódszámú, Ipari Parkok, iparterületek
fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében a TOP-6.1.1-16SE1-2018-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Ipari Park
fejlesztése” című projekt kapcsán megkötött konzorciumi
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívás keretében
támogatásban
részesített
TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
azonosítószámú „Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című pályázat
megvalósítására megkötött, a határozat melléklete szerinti
konzorciumi együttműködési megállapodást.
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Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

Rácz Zoltán képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
23.

Javaslat a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó
pályázati program jóváhagyására
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
24/2019. (I.31.) határozata
a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez”
kapcsolódó pályázati program jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a „Hiszek Benned Sport Program I.
alprogramjának III. ütemének” vonatkozásában Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
jóváhagyja az Emberi Erőforrások Minisztériumával
kötött Támogatási Szerződést;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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3.
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a FITT Lesz Sportegyesület között megkötött Támogatási
Megállapodást.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
24.

Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának
aláírására
(36. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
25/2019. (I.31.) határozata
a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Sió
turisztikai fejlesztése című projekt megvalósítására irányuló
konzorciumi megállapodás módosításának aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja
a
„TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú Sió turisztikai fejlesztése” című projekt
megvalósítására irányuló, a pályázat elválaszthatatlan részét
képező konzorciumi megállapodás módosítását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a konzorciumi megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 5.
Ács Rezső polgármester
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25.

Javaslat az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Endrődi Csaba László) orvosával
kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Rácz Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe, Kővári László képviselő kiment az
ülésteremből, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
26/2019. (I.31.) határozata
az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosával kötött feladatellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában az Elimi Kft.-vel (képviseli: Dr. Endrődi László
Csaba háziorvos) 2018. június 1. napján háziorvosi feladatok
ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 1.
számú módosításának az aláírására.
Határidő:
Felelős:

26.

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával háziorvosi ügyeleti
ellátásra vonatkozó új feladat-ellátási szerződések megkötésére
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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Ács Rezső polgármester: 2018. decemberben felmondták az ügyeleti ellátásra vonatkozó
szerződéseket, a települések rendezték tartozásaikat, helyre kerültek a dolgok, úgyhogy
javasolja az új feladat-ellátási szerződések elfogadását. Kéri a Szociális és Egészségügyi
Bizottság javaslatának 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 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
27/2019. (I.31.) határozata
Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával
háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó új feladat-ellátási
szerződések megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Őcsény, Decs és Sárpilis települések önkormányzatával
2019. február 1. napi hatállyal feladat-ellátási szerződést köt
háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására;
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy az előterjesztés
melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés tervezetet küldje
meg az ügyeleti feladat-ellátásban részt vevő többi település –
Kéty, Kistormás, Felsőnána, Harc, Kölesd, Medina, Murga, Szálka,
Szedres, Zomba – települések önkormányzatának jóváhagyásra;
Határidő: 2019. február 8.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felhívja a polgármestert Kéty, Kistormás, Felsőnána, Harc,
Kölesd, Medina, Murga, Szálka, Szedres és Zomba települések
önkormányzataival az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal kötendő feladat-ellátási szerződések aláírására.
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Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
27.

Javaslat a 2. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával (dr. Czuczor Edittel) kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának 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 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
28/2019. (I.31.) határozata
a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr.
Czuczor Edittel) kötendő feladat-ellátási szerződés
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a 2. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet
vonatkozásában Dr. Czuczor Edit egyéni vállalkozó
fogszakorvossal fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:
28.

2019. február 15.
Ács Rezső polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Kővári László képviselő visszatért az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Azt írja az előterjesztés, hogy 13 771 948,-Ft közreműködői díj
használható fel és ebből 6 885 974,-ft-ot számolhat el az MVLSZ. Ez mit jelent?
Ács Rezső polgármester: Ez azt jelenti, hogy a keretösszeg nem kerül teljesen felhasználásra,
mert eljárási díjat is kell fizetni a TAO befolyt összegéből.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
29/2019. (I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság által kötött konzorciumi együttműködési
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
konzorciumi
együttműködési
megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő: 2019. február 10.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester átadja az ülés vezetését alpolgármesternek.
51
kgy20190131jkv

Ács Rezső polgármester elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
29.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri döntésekről
(2018. IV. negyedév)
(38. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens, Berbuch Miklós
bizottsági referens, Varga András osztályvezető, Dési Ildikó közbeszerzési referens

dr. Haag Éva alpolgármester: 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.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
30/2019. (I.31.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2018. október 1. – 2018.
december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági és
polgármesteri döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
30.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens

dr. Haag Éva alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
31/2019. (I.31.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 99/2018. (IV.26.), a 267/2018. (IX.27.), a 311/2018.
(X.25.), a 321/2018. (X.25.), a 327/2018. (XI.29.), a 329/2018.
(XI.29.), a 331/2018. (XI.29.), a 336-338/2018. (XI.29.), a
346/2018. (XI.29.), a 349-359/2018. (XI.29.), a 361-363/2018.
(XI.29.), a 368-374/2018. (XII.14.), a 376-377/2018. (XII.14.), a
380-386/2018. (XII.14.), a 388-395/2018. (XII.14.) számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
32/2019. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére biztosított tagi
kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul ahhoz, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit
Kft. és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött IV/B/118-1/2018. számú tagi kölcsönszerződés
visszafizetésének határideje 2019. december 31-re módosuljon;
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a tagi kölcsönszerződés
módosításának előkészítésére;
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Határidő:
Felelős.

2019. február 14.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert a Tagi kölcsönszerződés
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:
31.

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
33/2019. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2019. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja a - határozat mellékletét képező – Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 2019. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
32.

Javaslat az Ipari Park Kft. 2019. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
34/2019. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2019. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. többségi tulajdonosa
egyetért a határozat mellékletét képező - a Szekszárdi Ipari Park
Kft. 2019. évi közbeszerzési tervével.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
40.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-nek átadott pénzeszköz visszafizetéséről szóló megállapodás
megkötéséről
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Szily Máté jogász
Meghívott: Kerekes László ügyvezető igazgató

dr. Haag Éva alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Nem tudják, milyen előterjesztésről van szó.
dr. Haag Éva alpolgármester: Tegnapi napon pótanyagban kiküldésre került az előterjesztés.
Jegyző asszony összefoglalja az előterjesztést.
dr. Molnár Kata jegyző: 2016-ban született egy döntés, mely alapján a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. 12 millió forint kölcsönt kapott az önkormányzattól, melyből a Kft. 2018.
év végéig 4 millió forintot törlesztett a cég. Az egyeztetés alapján javasolják, hogy kössenek
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egy megállapodást a visszafizetés ütemezéséről, az idei évben 4 millió és a jövő évben is 4
millió forint visszafizetésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester visszatér 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 – 12 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
35/2019. (I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft-nek átadott pénzeszköz
visszafizetéséről szóló megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. között kötendő megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
Határidő:
Felelős:
2.

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:
Felelős:
41.

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

2019. február 8.
Ács Rezső polgármester

Kérdések, interpellációk


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a szőlőhegyi óvodával
kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Mikor költözhetnek vissza az óvodások a szőlőhegyi óvodába?
Ács Rezső polgármester: TOP-forrás felhasználásával kívánják az óvodát bővíteni. Lefolytatták
az első közbeszerzést, sajnos a meglévő források legalább kétszeresének összegére jöttek be
a pályázatok. Ennek következtében eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. A kollégák
most azon dolgoznak, hogy lehet-e a műszaki tartalmat úgy csökkenteni, hogy a funkció ne
sérüljön. Azon vannak, hogy minél hamarabb megoldják a problémát és visszaköltözhessenek
a gyerekek az épületbe, de konkrét időpontot nem tud mondani.
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Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „galambtámadás” témában

Zaják Rita képviselő: Az Alkotmány utcában az 5. 7. 9. számú lépcsőházaknál sokadszorra
fordul elő, hogy gusztustalan mennyiségű galambürülék jön le a járdára. Kérte már többször,
hogy keressen a város a galambgyérítésre megoldást. Szerinte ez közegészségügyileg nincs
rendben. Az ottlakók az ereszcsatornákat lecserélték, fölszereltették a tüskéket, de nincs
javulás. Évekkel ezelőtt hálókkal összefogták a galambokat és kivitték a városból. A háztömbre
vonatkozóan konkrétan kéri a város segítségét.
Ács Rezső polgármester: 2017-ben lefolytattak egy beszerzési eljárást, de nem volt megfelelő
jelentkező a galambgyérítésre. Akkor pedig megkeresték a közös képviselőket is, szerettek
volna összefogni az ügyben. Jelenleg két vállalkozást találtak, mely alkalmas lenne a feladatra,
egy bonyhádit és egy pécsit, tárgyalnak velük. Igazán hatékonyak akkor lehetnének, ha a város
különböző pontjain is parterek lennének a háztulajdonosok stb.
Zaják Rita képviselő: Közegészségügyileg tényleg nem szerencsés a helyzet.
Ács Rezső polgármester: A köztisztasági rendeletnek megfelelően takarítják a járdát?
Zaják Rita képviselő: Igen, évek óta takarítják.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja, hogy a ház teteje olyan-e, hogy ott tudnak költeni a
madarak. Meg kell nézni.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez szemétszállítás ügyben

Zaják Rita képviselő: Az lenne a jó, ha nem lenne szükség az illegális lerakók felszámolására.
Az a változás, ami bekövetkezett a szemétszállításban, minek köszönhető. Alig hitt a
szemének, amikor jött a három szemetesautó és összeborította mindhárom szelektív kukát.
Megkérdezett másokat is, és ezt tapasztalták. Már korábban megegyeztek a polgármesterrel,
hogy jobb külön gyűjteni a szelektívet. A felnövő generációkat a környezettudatosságra,
szelektív gyűjtésre tanítják és ehhez képest minden összekerül. Hogy ítéli meg Szekszárdon a
hulladékszállítás helyzetét? Azt hallgatták éveken át, hogy az Alisca Terra Kft. mekkora
prosperáló cég, de most úgy látja, hogy visszafelé haladás történik. Ez helyi szintű probléma,
vagy ha országos, akkor történt-e jelzés a kormányzat felé? Ennek a pénzhiány lehet az oka?
Ács Rezső polgármester: Fenntartja, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre szükség van. Az
önkormányzat az Alisca Terra Kft-vel példaértékűen indult el a szelektív gyűjtés útján. Amikor
még nem írtak ki rájuk pályázatokat, már akkor beszereztek szelektív konténereket. Három
évvel ezelőtt pedig pályázat segítségével szereztek be edényeket illetve autókat. Amikor
szigeteken kezdték gyűjteni a szelektív hulladékot, az emberek sajnos a kommunális hulladék
gyűjtésére kezdte el használni a szigeteket. Megteremtették ezért a házhoz menő
szelektívgyűjtés feltételeit. Szakmai kérdésekbe nem menne bele, de vannak az országban
olyan helyek, ahol egybegyűjtik a hulladékokat és a lerakókon szétválogatják, bálázzák,
szállítják a másodlagos hasznosítási helyszínre. 2017. április 1-től az Alisca Terra Kft-nek nincs
megfelelőségi nyilatkozata, mint közszolgáltató, nem végezheti a tevékenységet. Ezért kellett
lefolytatni a közbeszerzési eljárást, melynek következményeként a Vertikál Nonprofit Kft-vel
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konzorciumban látják el a szelektív hulladékgyűjtést, az Alisca Terra Kft. alvállalkozói
tevékenységet ellátva. A szolgáltatótól kell megkérdezni, hogy miért egybe gyűjtik a
hulladékot.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a közterülethasználat
elengedése tárgyában

Zaják Rita képviselő: Írásban kér választ a kérdésére, ha nem tud azonnal válaszolni
polgármester úr. Néhány évvel ezelőtt a Paks II. programot népszerűsítve egy kamion járt
városról városra. Amikor Szekszárdon állomásozott a kamion, akkor a közterület-foglalási díjat
befizették vagy elengedték? Mekkora összegről volt szó?
Ács Rezső polgármester: Tud válaszolni a kérdésre, miután a közgyűlés elején már
bejelentette képviselő asszony a kérdését. 2015 novemberében járt a kamion Szekszárdon. A
Garay téren tartottak egy öt napos tájékoztató rendezvényt. A közterület-használati díj az öt
napra százhúszezer forint lett volna. Miután beadták az elengedési kérelmet az
önkormányzathoz, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntött a díj elengedéséről a 324/2015ös határozatával. Nyilván a bizottságban ott ültek az ellenzéki képviselők is, akik tisztában
voltak vele, milyen döntést hoznak. Közérdekű tájékoztatás történt, Szekszárdról is sokan
járnak oda dolgozni.


Rácz Zoltán képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez az uszodaépítéssel
kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Újabb hat millió forint szükséges az uszoda tervezéséhez. A Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságban a FIDESZ által delegált képviselők zöme megszavazta, ő nem. Nem
nagy összegről van szó, de ebben benne van, hogy miért működik így a város. Az előzmények:
a fedett uszodát 2014-ben váratlanul bezárják. Bemegy, látja, hogy egy-két facsavar kiesett a
mennyezettartó kötéltartókból. Az uszoda vezetője rohan utána, hogy nincs semmi látnivaló,
aki teljes mellszélességgel kiállt a mellett, hogy be kell zárni, kell egy új uszoda. Később,
hosszas időpontegyeztetés után kapnak Mezei képviselőtársával időpontot, munkavédelmi
sisakot kellett felvenniük és aláírtak egy felelősségnyilatkozatot. Ugyanazt találták, amit
korábban is megállapított. Azóta eltelt három év, fél szívvel áll bele az ügybe, végülis ha lesz
egy új uszoda, ne ők legyenek a kerékkötői a megvalósításnak. A kivitelezés 2018. év végén
kezdődött. Ami a további, hat millió forintos többlettervezési munka bejelentése után történt,
elgondolkodtatta. Végigjárta a szakmájában tanult utat, melyet a városvezetésnek hivatalból
végig kellett volna járni. A generáltervező budakeszi illetőségű MCM-96 Építészeti Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft., egyszemélyes cég, az interneten semmilyen előélet nem fedezhető fel
róla. Szerkezettervező Pataky& Horváth Kft., hárommillió forint törzstőkés cég. Pataky Rita
egyetemi tanár, ha valaki felmegy a honlapjára, elborzad a diákok ítéletétől. Mondjuk ettől
még lehet jó tervező. Gépésztervező a „Trio-Cord” Kft. Győrből, akiknek szintén nincs
honlapjuk. A telefonos kisasszony a cégről semmit nem tud, a főnök Korda úr nem érhető el.
Ha nincs egy tervezőnek sem értékelhető előélete, akkor ott nagyon nagy baj van. Felkereste
a szakmában egyik legjobbnak ítélt szakegyesületet, az Uszodatechnika Egyesület vezetőjét
azzal a kérdéssel, hogy milyen szabvány változott, ami miatt indokolt az újratervezés?
Semmilyen szabványváltozás nem volt. Az úr felajánlotta, hogy szívesen átvizsgálja a terveket
gépész szempontból, aki már csinált ilyet, van tapasztalata ebben. Úgy gondolta, hogy a
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polgármestert tájékoztatja erről. Felolvassa a levelet, amit neki írt: „Tisztelt Polgármester Úr!
A mai GPB ülésen téma volt az uszoda áttervezése. A 2014-ben készült tervek, de különösen a
2017-es felülvizsgálat nem indokol egy további hatmillió forintos tervezési munkát. Az ülés
után felhívtam egy magyar uszodatechnikai egyesületet, szaktitkárától informálódtam a
szabványmódosításokról. Erről nem tud. Azt az információt adta, hogy kevesebb, mint tízen
tudnak ebben az országban uszodatechnikát tervezni és sok probléma szokott adódni az
üzemeltetés megkezdése előtt. A bizottsági ülésen is azt fogalmaztam meg, hogy ilyen esetben
feltétlen szükséges egy teljesen független szakértő bevonása, a tervezési megbízás kiadása
előtt.”
Ács Rezső polgármester: Lejárt képviselő úr ideje, mi a kérdés?
Rácz Zoltán képviselő: Felajánlotta polgármester úrnak az együttműködést, ennek majdnem
két hete. Füle botját sem mozdította. Korrektnek tartja ezt a hozzáállást?
Ács Rezső polgármester: Azt hitte, a képviselő az uszodáról fogja kérdezni, meg is kérte
Kerekes László mérnök urat, hogy segítsen a szakmai részben. Úgy tudja, hogy a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, az a fajta együttműködés és modell, ami meg
kell legyen a bizottsági ülésektől a közgyűlésig, jól működik. Megkérdezi, hogy elfogadja-e
választ képviselő úr?
Rácz Zoltán képviselő: Nem fogadja el a választ, mert nem arról szólt, amiről kérdezte.
A polgármester felteszi szavazásra az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő- 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül elfogadott.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi Vasárnappal
kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Nem szokta megnézni a Szekszárdi Vasárnapot, mert négy éve egy
cikket, meghívót sem sikerült az ellenzéki pártoknak az újságban megjeleníteni. Most kinyílott
az újság és egy családi fotót látott benne, polgármester úr, egy pici lány és alpolgármester
asszony volt a képen. Azt gondolja, ha egy rajzzal nyer pályázatot a kislány, nem a
polgármesternek és az alpolgármesternek, csak a gyereknek illene ott szerepelni.
Ács Rezső polgármester: A szám címlapján az a bizonyos rajz szerepelt és a karácsonyi
üdvözlőlapra is az került, amit mindenhova küldtek. Az eredményhirdetésen ott voltak a szülők
is és nagyon örültek, hogy a rajzverseny ilyen szinten volt megbecsülve.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a „Stop Soros” témában

Rácz Zoltán képviselő: Most van az évfordulója annak az előterjesztésnek, amit Stop Soros
címmel Szita Károly jegyzett és bekerült a közgyűlés elé, a fideszes többség megszavazta.
Utána a rendőrkapitány beszámolójában elmondta, hogy nincs nagy migrációválság. Négy
intézkedés történt egész évben. Azóta tudomása szerint nem történt intézkedés. Elfogytak a
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migránsok. Kiderült, hogy ez egy politikai blöff. Nem gondolja a polgármester, hogy a
közgyűlést ilyesmivel butítani nincs értelme?
Ács Rezső polgármester: A válasza nem. Akkor a közgyűlési többség letette a voksát mellette,
elhangzottak érvek, ellenérvek a vitában. Szükség volt arra, hogy a közgyűlés határozatban is
kinyilatkoztassa a véleményét.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Polgármesteri Hivatal
energetikai fejlesztésével kapcsolatban

Rácz Zoltán képviselő: Elengedte volna a témát, ha polgármester úr nem büszkélkedik a civil
fórumon azzal, hogy mennyire jó beruházás volt a Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása, mert évente ötmillió forintot meg tudnak takarítani. Ha egy hatszáz
millió forintos beruházás ötmillió forintos megtakarítást eredményez, az nagyon rossz. Ezen
túlmenően hatvanhat millió forintos kötbért is elengedett a polgármester, illetve megrendelt
munkákat, amit épületen belül tönkretettek a munkások. Úgy gondolja, hogy felül kellene
vizsgálni az ilyen beruházások létjogosultságát.
Ács Rezső polgármester: Pontosan tudja képviselő úr, hogy a teljes beruházás a Kadarka utcai
óvoda és a Polgármesteri Hivatal felújítását, korszerűsítését tartalmazta. Ő arról beszélt, hogy
a Polgármesteri Hivatal épületénél az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően nagyobb a
megtakarítás, az épületek felújítása abból a szempontból is fontos volt, hogy jobbak legyenek
a körülmények, az óvoda esetében a gyerekek is jobban érezzék magukat.
Rácz Zoltán képviselő: Megint csúsztat polgármester úr.
Ács Rezső polgármester: Nincs lehetőség a viszontválaszra képviselő úrnak.


Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Paks-Szekszárd
távhővezetékkel kapcsolatban

Ács Rezső polgármester: Milyen szervezetet állítottak fel a Paks-Szekszárd távhővezeték
építésére? Az atomerőművel perben áll, mert a közgyűlés úgy szavazott meg tízmilliárdos
beruházást, hogy nem láttak róla gazdaságossági számítást. A vezérigazgató úr azt írta neki,
hogy ők tulajdonképpen csak a kerítés határig érdekeltek a beruházásban, forduljon az
önkormányzathoz vagy a Szekszárd-Paks hőtávvezeték építésére létrehozott szervezethez. Ki
hozta létre és mi ez a szervezet?
Ács Rezső polgármester: Ha jól emlékszik, a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-vel
közösen hoztak létre konzorciumban egy együttműködő szervezetet, amely azt a célt szolgálta,
hogy projektcégként a beruházást megvalósítsa és ebben a távhőszolgáltató kollégái vannak
benne. Erre nem költenek pénzt, maga a tervezés és a beruházás sem indult el egyenlőre. Amíg
ehhez nem kapnak központi forrást, addig sem a nyomvonal kiválasztása, sem a tervezés nem
történhet meg. Nagyságrendileg öt-hatszázmillió forintos tervezésről beszélnek. Egy
előtanulmány készült, melyet a képviselő szeretett volna megszerezni a paksiaktól, amit ők
nem akarnak odaadni, sejti, miért nem. Azt javasolták, hogy ha meglesznek a források, akkor
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célszerű lesz egy önkormányzati projektcég berkein belül megvalósítani a források és a
beruházás kezelését. A közgyűlés döntött anno a projektcég létrehozásáról. Murvai képviselő
úr korrekten feltette a kérdést, hogy mi a Stratégiai Tervezési Osztály, tőle ez nem furcsa, de
aki itt van öt éve, annak érdemes odafigyelni az előterjesztésekre.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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