SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KÖRNYEZETI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/214-5/2020.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága 2020. július 1. napjára meghirdetett, de 2020.
július 2. (csütörtökön) 8 óra 36 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Zaják Rita elnök;
Rácz Zoltán Rókus képviselő, bizottsági tag;
Jantner Lászlóné külső bizottsági tag;
Matus József Miklós külső bizottsági tag;
Gyarmati László külső bizottsági tag;

Távol maradását jelezte:

Gulyás Róbert elnökhelyettes;
Kővári László képviselő, bizottsági tag;

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető;
Weisz Gábor jegyzőkönyvvezető;
Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes, Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.;
Megjelentek:

Baka György Zöldtárs Alapítvány elnöke;

Zaják Rita elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 bizottsági tag jelen van, a
bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 8 órakor megnyitja.
Zaják Rita elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnökének 2020. első félévi beszámolóját az Alapítvány
Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel a napirendjére és javasolja elfogadásra
a Közgyűlésnek a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi
tevékenységéről és a társulás céljainak megvalósulásáról szóló 126. írásbeli előterjesztést.
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Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye le napirendjéről az 1. napirendi pontot, a
Szőlőhegyi mini bölcsőde alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz jóváhagyására irányuló javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendről történő levételre vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ladányi Roland Vagyonkezelő Kft.: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére a Pollack
Mihály úti önkormányzati lakás használatának és személyi változásainak megtárgyalását.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére a „Városi díjak és
elismerések adományozása” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a Bizottság
az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.
Az elnök szavazásra teszi fel az előterjesztés napirendre történő felvételére vonatkozó
javaslatot, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:

NAPIREND

6. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2020. első félévi beszámolójának elfogadása a Szekszárdi Klímakörben
végzett tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Baka György Szekszárdi Klímakör
7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről és
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadására
(126.számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
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1. napirendi pont:
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(2.számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2.napirendi pont:
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(3.számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
3.napirendi pont:
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(4. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
4.napirendi pont:
Városi díjak és elismerések adományozása
(91.számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
5. napirendi pont
Tájékoztatás a Pollack Mihály úti önkormányzati lakás használatáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ladányi Roland Vagyonkezelő Kft.
Előadó: Ladányi Roland Vagyonkezelő Kft.

6. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2020. első félévi beszámolójának elfogadása a Szekszárdi
Klímakörben végzett tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Baka György Szekszárdi Klímakör
Ladányi Roland távozik.
Zaják Rita elnök: Beengedi a sajtót, nyilvános ülést megnyitja. Köszönti a megjelenteket. Baka
György a Szekszárdi Klímakör tagja, a Zöldtárs Alapítvány elnöke. Felkéri Baka Györgyöt, tegye
meg beszámolóját.
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Baka György Szekszárdi Klímakör: Megköszöni a szót. Elmondja, hogy az Alapítvány
önkormányzati támogatásban részesül, ezért készítenek beszámolót, amit most írásban is a
képviselők részére át kíván adni. Előre bocsátja, hogy a vírus miatt több rendezvényük
elmaradt, így például a Klímakonferencia. Ismerteti a beszámolót. Kiemeli, hogy a vírus is nagy
veszélyt jelent az emberekre, de a halálozási arányok alapján a hőhullámokat sem szabad
figyelmen kívül hagyni, erre a városnak fel kell készülnie.
Kérdés nem hangzott el.
Zaják Rita elnök: Elmondja, hogy újra napirendre fog kerülni a tűzcsapra szerelhető ivókutak
ötlete. Pár évvel ezelőtt a Közgyűlés előtt már felvetette a kérdést, de sajnos nem járt sikerrel.
Ismerteti ennek az eszköznek a működési mechanikáját, elmondása szerint abszolút
víztakarékos.
Gyarmati László külső bizottsági tag: Tudomása szerint lett telepítve, de állatitató is egyben.
Zaják Rita elnök: Elmondja, ő nem erre gondolt.
Gyarmati László külső bizottsági tag: Szerinte ki van építve, van a Művészetek Házánál és a
Stefán étteremnél is.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, a Béla téren is van.
Rácz Zoltán Rókus képviselő, bizottsági tag: Más oldalról közelítené ezt a dolgot. Szeretné, ha
partnerek lennének benne. El szeretné mondani, hogy a városban csak a távhő-szolgáltatás
14 000 tonna szén-dioxidot bocsát ki. Elvileg kapott a város 10 milliárd forintot a PaksSzekszárd távvezeték kiépítésére, ebből valószínűleg nem lesz semmi. Ha ezt a pénzt fel
lehetne használni épületek szigetelésére, akkor sok problémát megoldanának. Tehát, vissza
nem térítendő támogatásként valamilyen szisztéma szerint el kellene osztani a lakosság felé.
Nem történt olyan klímatudatos lépés a városban önkormányzati szinten, ami csökkentette
volna a károsanyag kibocsátást, és az lakosság energia-felhasználását csökkentette volna.
Ebben kéri a Bizottság támogatását. Ha ez társadalmi nyomással párosulna, akkor meg lehetne
győzni a polgármestert és a Kővári urat is talán. Elvileg meg van rá a lehetőség, akkor miért
nem csinálják? Ez a pénz 2015 óta rendelkezésre áll. Nagyon reméli, hogy sikerül a Mikes u. 1nek a hőszigetelését megoldani, katasztrofális állapotban van az is, és az önkormányzat
épületei is. Ez az épület is, eszméletlen sok pénzért, ennyi pénzből a teljes Wosinsky
lakótelepet le lehetett volna szigetelni. Kéri a többiek segítségét ebben.
Baka György Szekszárdi Klímakör: Erre reagálni kíván, ha lehet. A Zöldtárs Alapítvány az elmúlt
tíz évben is egy másik összetételű Bizottsággal, a Gazdasági Bizottsággal is kialakított egy olyan
együttműködést, mint a jelenlegi bizottsággal most. Talán észrevették az e-mailek között,
hogy havonta-kéthavonta küldenek tájékoztatást egy adott programról. Annak nagyon
örülnének, ha azokra a rendezvényekre, amik önkormányzati szinten hasznosíthatók,
különböző klíma, energetika rendezvényekre eljönnének az Alapítvánnyal. Ebben maximálisan
partnerek. Hét-nyolc évvel ezelőtt az Alapítvány elindított egy olyan programot, aminek
egyébként a kitalálója Gyarmati László, aki itt ül éppen. Ennek a lényege, hogy a tízemeletes
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panelházak tetejét hasznosítsák, például a napelemes beruházással. Erről a társasházak
üzemeltetőivel is beszéltek, akik támogatták az ötletet. Nemrégiben találkozott a kivitelező
csapat egyik tagjával, aki elmondta, hogy azóta tizenegynéhány tízemeletes tetejére
telepítettek ilyen rendszert. A lakók ebből egy fillért sem vesznek észre, ugyanis az eddigi
áramszámla helyett az OTP Banknak fizetik ennek a beruházásnak a törlesztőrészletét. Azóta
ennél is tovább léptek, ugyanis kidolgoztak egy tervet, ami a társasház üzemeltetőknek sajnos
nem nyerte el a tetszését. A terv szerint ezeknek a társasházaknak a naperőműves rendszerét
fel lehetne használni egy klímaberendezés üzemeltetésére. Mindezt egy közös helyiségben
lehetne elképzelni, ahová akár bútorokat, egyéb használati tárgyakat, például televíziót
lehetne berakni. A lakók a saját tárgyaik, amik jelenleg a közös helyiségben vannak,
elhelyezése miatt nem támogatták az ötletet. Summa summarum bármi ilyesmiben az
Alapítvánnyal partnerek, másrészt a zöldítést hasonlóképpen fontosnak tartják. Elindítottak
egy Facebook kampányt a koronavírus ürügyén, amivel megcélozták a város képviselőit is.
Hetven-nyolcan millió forintot költ a város évente zöldítésre, néhány száz fát mindig
telepítenek. De az önkormányzat megbízásából fűnyírást végző dolgozók rendszeresen körbe
nyírják a damilos fűnyíróval, amitől azok kiszáradnak.
Gyarmati László külső bizottsági tag: Ezt ő is alá kívánja támasztani.
Baka György Szekszárdi Klímakör: Ezt megelőzendően körberakták tyúkdróttal a fák törzsét,
de azt is átvágták. A főkertésszel, Katzné Erikával kellene egy rendkívül határozott irányba
lépni ez ügyben, és megértetni a dolgozókkal, hogy nem azért fizeti őket a város, hogy a fákat
elpusztítsák. Tehát, benne vannak egy ilyen közös gondolkodásban.
Zaják Rita elnök: Megköszöni a beszámolót. Kiemeli, hogy két zöld projekt is közeleg, az egyik
a „Zöld Város” program, a másik a „Szemléletformáló” program. Jelzi, ezekről a későbbi
üléseken fog szó esni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának
95/2020. (VII.2.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány klímakoordinátori tevékenységéről szóló,
2020. év első félévre vonatkozó beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága a Zöldtárs
Alapítványnak a klímakoordinátori tevékenységéről szóló, 2020. első
félévre vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Határidő: 2020. július 2.
Felelős: Zaják Rita elnök
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7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadására
(126.számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Zaják Rita elnök
Zaják Rita elnök: Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy az óvodavezető nyugdíjba megy,
így pályázatot volt szükséges kiírni. Az első forduló sajnos eredménytelen volt, így egy
másodikat kellett kiírni, amely reményei szerint eredményes lesz, és az álláshely betöltésre
kerül. A Bizottság azért érintett, mert bölcsőde is tartozik az óvodához, aminek ügyében a
Bizottság jogosult dönteni, az óvoda más Bizottsághoz tartozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának
94/2020. (VII.2.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2019. évi
tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága, a SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulásról szóló 2018. május 10-én
kelt társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján a társulás
2019. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2020. július 2.
Zaják Rita elnök

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 56 perckor
berekeszti.
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Jantner Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Zaják Rita
elnök

Ellenjegyezte:

Készítette:

dr. Molnár Kata
jegyző

Weisz Gábor
jegyzőkönyvvezető
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