Szám: IV/B/95-11/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. november 30-án
(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, Gombás
Viktória, Kővári László, Ferencz Zoltán, Gyurkovics János, Pap Máté, Rácz Zoltán, Zaják Rita, dr.
Tóth Gyula, dr. Mezei László, dr. Máté István képviselő.
Összesen: 13 fő
Ülés közben érkezett:

Kerekes László,
Szabó Balázs képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Rieger Beáta osztályvezető,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Egy képviselő sem jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
Kerekes László megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a 23. számú napirendi pont- „A Tarr Kft. szolgáltatásainak
kiterjesztése Szekszárdon” című előterjesztés napirendről történő levételét.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a „Kérdések, interpellációk” napirendi ponthoz
bejelenteni valójuk?
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dr. Mezei László képviselő: Egy interpellációt szeretne a polgármesterhez intézni
kutyamenhely témában. Egy kérdést szeretne feltenni a polgármesternek lakossági bejelentés
témában.
Rácz Zoltán képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek: 1. Mikor változik meg
a polgármester véleménye? 2. Miért ilyen piszkos? címmel.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Zaják Rita képviselő: A „Hová lettek?” című kérdést szeretné feltenni a polgármesternek.
A polgármester szavazásra teszi fel a 23. számú napirendi pont napirendről történő
levételére tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(288.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek
kiadásának és felhasználásának rendjéről (tervezet)
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor, Varga
András osztályvezető, Rohr Adrienn városüzemeltetési ügyintéző, Schmidt Krisztián
útügyi referens
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23. ) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika
kodifikátor, Varga András osztályvezető
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné gondnokságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
8. Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
9. A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető
10. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
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11. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
12. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
13. Településrendezési eszközök 2017/4. sz. részleges módosítása
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
14. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének
biztosításával
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
15. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
16. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
17. A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
18. Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiummal történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
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19. Javaslat a 4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítására
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
20. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának
aláírására
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
21. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
22. Kérdések, interpellációk
- dr. Mezei László interpellációja Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely témában
- dr. Mezei László kérdése Ács Rezső polgármesterhez lakossági bejelentés témában
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mikor változik a
véleménye? címmel
- Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez szemétügy témában
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hová lettek?” címmel
Zárt ülés:
23. Javaslat a „Szekszárd Edzője 2017.” kitüntető díj adományozására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
24. Javaslat a „Szekszárd Sportolója 2017.” kitüntető díj adományozására
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
25. Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2017.” kitüntető díj adományozására
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
26. Intézményvezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola)
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
27. Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
28. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat az idén megkapta az Idősbarát Önkormányzat
díjat. Úgy gondolják, hogy eleget téve a díjnak, megpróbálják szebbé tenni a karácsonyt az
időskorú lakosságnak. Szeretnének a 62 év feletti szekszárdiaknak egy ajándékcsomaggal
kedveskedni. Ezt a kezdeményezést át kell vezetni a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeleten is. Az előterjesztés ezt tartalmazza. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Annyi információt szeretne még megosztani, hogy eddig 3342 fő
regisztrált a csomag igénylésére. Az akció elérte a célját.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Mi alapján 62 év a korhatár?
Ács Rezső polgármester: A nyugdíjkorhatárt vették alapul, valamint szekszárdi lakcímmel kell
rendelkezniük az igénylőknek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
275/2017. (XI.30.) határozata
a szépkorúak karácsonyi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
egyetért a polgármester szépkorúak karácsonyi
támogatásának
kezdeményezése
érdekében
megtett
intézkedéseivel;
2.
úgy határoz, hogy az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendelete 2. melléklete Ellátottak pénzbeli
juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások
(K48)
előirányzatának terhére kerüljön kifizetésre a szépkorúak
karácsonyi támogatása.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
36/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy könyvvizsgáló úr egyet ért a
rendeletmódosítással, nem kifogásolta azt. A véleményét megkapták a képviselők. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
37/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288.sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
38/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete az építményadóról
szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről (tervezet)
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(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor,
Varga András osztályvezető, Rohr Adrienn városüzemeltetési ügyintéző, Schmidt
Krisztián útügyi 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
39/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017.(…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23. ) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika
kodifikátor, Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben van egy mondat, amit szeretne megkérdezni, hogy
kire vonatkozik? „ A helyi közösségi, sport és kulturális rendezvények lebonyolítása céljából
vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú ingatlanok tanítási időn kívül ingyenesen
használhatók.”
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzat használhatja ingyenesen a tereket, ezt a
megállapodás már tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 276/2017. (XI.30.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati
rendelet 7. függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelékét képező
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatát (Ügyrend és munkarend) 2017. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az Ügyrend és munkarend 2. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A Hivatal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerve, Alapító Okiratát
a Közgyűlés határozattal fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a
PH SZMSZ 1. függeléke.)
„a) Az Alapító okirat kelte: 2017. október 31.
b) Az Alapító okirat száma: IV. B/73-3/2017.)”
2. Az Ügyrend és munkarend 7. § (5) bekezdésében foglalt táblázat Városigazgatási és
Rendészeti Osztály sora az alábbiak szerint módosul:
„Városigazgatási
és Rendészeti
Osztály

13

4

0

17”

3. Az Ügyrend és munkarend 28. §-a a következő új (16) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a (16) bekezdés számozása (17) bekezdésre változik:
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(Önkormányzati Osztály)
„(16) Ellátja a polgármesteri keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre
történő előkészítésével, a polgármesteri keretből igényelt támogatások, valamint az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített támogatások
nyújtásáról szóló megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások
ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.”
4. Az Ügyrend és munkarend 33. § (1) bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:
(Szociális Osztály feladatai:)
„k) Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő
előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási
megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével,
elfogadásával kapcsolatos feladatokat.”
5. Az Ügyrend és munkarend 34. §-a a következő új (12) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejűleg a jelenlegi (12) bekezdés számozása (13) bekezdésre változik:
(Humán Osztály)
„(12) Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő
előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási
megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével,
elfogadásával kapcsolatos feladatokat.”
6. Az Ügyrend és munkarend 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály)
„(2) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:
a) víz-, szennyvíz-, csapadékvíz hálózatok létesítésével kapcsolatos kezelői
hozzájárulások megadásában.
b) közútkezelői engedélyek, hozzájárulások, behajtási engedélyek megadásában”
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
40/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Märcz László igazgatóságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
41/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(280. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné gondnokságvezető, Majnayné Sajben Anna
igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
277/2017. (XI.30.) határozata
az Egészségügyi Gondnokság felkéréséről működési engedély
módosítás kezdeményezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 42/2017. (XII.6.) önkormányzati
rendeletnek megfelelően kezdeményezze a működési engedély
módosítását a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatalánál.
Határidő: 2017. december 5.
Felelős:
Lovrity
Attiláné
intézményvezető

Egészségügyi

Gondnokság

A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
278/2017. (XI.30.) határozata
az iskolaorvosi feladatok elosztásának tárgyáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
felkéri dr. Haag Éva alpolgármestert, valamint az
Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy egyeztessen a házi
gyermekorvosokkal a 7. számú gyermek háziorvosi körzet orvosa
által ellátott iskolaorvosi feladatok elosztásának tárgyában,
tekintettel arra, hogy dr. Gonda Mária házi gyermekorvos
nyugdíjazását követően szeretné a Szekszárdi Garay János
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolát 2018. január 1-jével
másik házi gyermekorvos részére átadni;
2.
felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy az 1.
pont szerinti egyeztetést követően a 2017. decemberi rendes
közgyűlésre tegyen javaslatot a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola iskolaorvosi feladatainak 2018.
január 1-jétől történő ellátására.
Határidő: 2017. december 14.
Felelős: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
intézményvezető
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
42/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás
elfogadására
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a Wigand téri rendelők felújítása a
TOP-forrásoknak köszönhetően hamarosan elindul, addig is meg kell oldani a járóbetegellátást. A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia és az Önkormányzat között történt
egyeztetéseket követően született meg az előterjesztésben szereplő megállapodás-tervezet,
a probléma megoldására.
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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
279/2017. (XI.30.) határozata
a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati
megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Szekszárdi Belvárosi Plébániával kötendő, a Szent István
Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2.
felhívja a polgármestert
megállapodás aláírására.

az

ingatlanhasználati
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Az ingatlanhasználati megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Ács Rezső polgármester

9. A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla megbízott osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy befektetőcsoport kereste meg az
önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy az OBI-áruház, az alsóvárosi temető és a
tehermentesítő út által határolt területen egy komoly fejlesztést hajtana végre. Az
önkormányzat segítségét abban kérték, hogy minél előbb lezajlódjanak az érintett területtel
kapcsolatos eljárások. Közös érdek, hogy történjen valami a területtel kapcsolatban. Jegyző
asszony és dr. Nagy Csilla osztályvezető asszony segítségével született meg a megállapodás.
Reméli, hogy ez a terület is a városba illeszkedő arculatot fog kapni. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot azzal
a kiegészítéssel javasolja a közgyűlésnek elfogadásra, hogy kérje fel a polgármesteri hivatalt a
területen engedély nélküli ingatlanhasználatok vizsgálatára.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Ki a tulajdonosa a Kft-nek? Kikkel tárgyaltak?
Ács Rezső polgármester: Az ügyvezetők nevei az előterjesztésben is szerepelnek, a tulajdonosi
körről nincs tudomása. A lényeg, hogy akarnak-e valamit és kockáztatják-e a saját pénzüket?
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Megítélése szerint úgy lett meghatározva a tevékenység a
szerződésben, hogy rendkívül széles körű. A térségben a tulajdonviszonyok nem tisztázottak,
ezért nem támogatja az elképzelést annak ellenére sem, hogy van egy jó hangulatú üzenete.
Tisztázni kellene, hogy mi lesz a konkrét tevékenység és a tulajdonviszonyok hogyan alakulnak
a térségben.
Ács Rezső polgármester: Ha jól értette, képviselő úr azt mondja, hogy maradjanak az eredeti
állapotok az érintett területen.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ezért javasolta a határozati javaslat
kiegészítését, mert a tulajdonviszonyok nem tisztázottak. Most elvi hozzájárulást adnak ahhoz,
hogy a cég vállalja, hogy az OBI-hoz vezető részt összeköti akár egy körforgalom építésével is.
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Információik szerint önkormányzati rész is van, amit használnak, illetve a többségi terület
magántulajdonban van. Az előző közgyűlési ciklusban is voltak kezdeményezések a
háromszögű terület hasznosítására, de zátonyra futottak a kezdeményezések. Bennük is
felvetődött, hogy jó lenne tudni, milyen célú beruházásokat szeretnének megvalósítani a
térségben. A bizottság szeretné, hogy kicsit körüljárják a témát, nehogy utólag derüljön ki,
hogy esetleg nem támogatnának egy fejlesztési célt.
Ács Rezső polgármester: A megállapodásban benne van, hogy lakó- és kereskedelmi célú
ingatlanberuházásról van szó. Ipari tevékenységet nyilván nem fognak beengedni erre a
területre. A temetőbővítésnek köszönhetően az időseknek egyre nehezebb átmenni a sarkon
a Béri Balogh utca felőli új részre, most ennek az összekötésnek köszönhetően a temető déli
bejáratát is meg tudják nyitni és onnan is megközelíthető lesz az új rész. Ha a befektetők
vállalják, hogy az új út felől elérhető legyen a temető, az a városlakóknak is nagyon jó lenne.
Zaják Rita képviselő: Ha valaki azt mondja, hogy nem lát tisztán egy dolgot és kicsit több
információt szeretne róla tudni, az nem azt jelenti, hogy a meglévő állapotok fenntartását
akarja, ez téves megállapítás. Kéri a polgármestert, ne vonjon le ilyen következtetést.
Ács Rezső polgármester: Az ő dolga, hogy milyen következtetést von le. Úgy korrekt, ha
elfogadják egymás véleményét.
dr. Mezei László képviselő: Az előbbi hozzászólása végén volt egy mondata, amit a
polgármester nem vett figyelembe. Rosszindulatot feltételezett benne, hogy akadályozni akar
jótékony folyamatokat. Szerencsére a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökének is hasonló
aggályai vannak. Azt kéri, hogy a rá tett megjegyzést gondolja át. Nem akar rosszat a városnak.
Szeretné tájékoztatni a polgármestert, hogy történt már olyan a városban, hogy ingatlanhoz
jutott cégek a szerződésben rögzített körülményeket nem tartották be. Pl. a „Sajtérlelő” esete.
Számára a szerződésben körvonalazott tevékenységi kör mindent tartalmaz. Ennél sokkal több
konkrétumra van szükség ahhoz, hogy a város számára támogassa az elképzelést.
Ács Rezső polgármester: Részben egyetért a képviselővel. Valóban volt olyan, hogy az
önkormányzat nyújtott pl. a Csalogány utcában területet annak fejében, hogy négy lakást majd
visszakapnak 2004. körül és aztán egy fillért sem láttak belőle. A Sajtérlelő esete teljesen más,
itt a tulajdonossal tárgyalnak a terület megvásárlásáról, szükség lenne a terület fejlesztésére
ott is.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Jogos a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványa, mert
a területen vannak apróbb önkormányzati területek, amit használnak. A határozati javaslat 3.
pontjaként javasolja, hogy a közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel az
érintett önkormányzati tulajdonú területeket és vizsgálja meg az engedély nélküli
területhasználatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
280/2017. (XI.30.) határozata
a Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő településfejlesztési megállapodás
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt
Felelősségű
Társasággal
kötendő
településfejlesztési
megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja
a
polgármestert
megállapodás aláírására;

az

együttműködési

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel az érintett
önkormányzati tulajdonú területeket és vizsgálja meg az
engedély nélküli területhasználatot.
Határidő: 2017. január 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
10. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáskérelme
(279. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Egy fiatal szakember elhelyezéséről van szó, kéri a Humán Bizottság
véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
281/2017. (XI.30.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum lakáshasználati kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (5) bekezdése alapján
1.
Hendrik Dávid, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum leendő
munkavállalója részére 2017. december 01. napjától 2020.
november 30. napjáig a Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/1.
III. em. 21. szám alatti, 41 m2-es, összkomfortos önkormányzati
bérlakást biztosítja;
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, hogy
a szükséges iratok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2017. december 1.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A Rendőr-főkapitányság részére kijelölt bérlakások bérlőkijelölési
joga lejárt, illetve egy kisebb alapterületű lakás nagyobbra történő cseréjét kérik az
előterjesztés szerint. 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
282/2017. (XI.30.) határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd, dr. Hirling
Á. u. 15. III/12. sz. alatti lakás tekintetében bérlőkijelölési jog
biztosítása tárgyában az Önkormányzat és a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság között 2011. december 10. napján
létrejött megállapodást 2020. december 15. napjáig
meghosszabbítja;
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd, Alisca u.
18. mfsz. 2. sz. alatti lakás helyett a Szekszárd, dr. Hirling Á. u.
15. III/11. sz. alatti lakás tekintetében 2017. december 1.
napjától 2020. november 30. napjáig bérlőkijelölési jogot biztosít
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére;
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert a bérlőkijelölési jog biztosítása
tárgyában kötendő megállapodások aláírására;
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
4.
felívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

12. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: A Panteon Kft-vel szeretnék meghosszabbítani a szerződést 2018.
június 30-ig, közben zajlik a közbeszerzés. 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
283/2017. (XI.30.) határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a köztemetők folyamatos üzemeltetésének biztosítása
érdekében jóváhagyja a Panteon Kegyeleti Közszolgáltató Kft-vel
megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződésnek az
előterjesztés melléklete szerinti módosítását.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja
aláírására.

a

polgármestert

a

szerződés

módosítás

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság levette
napirendjéről a 299. számú közgyűlési előterjesztést, ezért javasolja levenni a közgyűlés
napirendjéről a „Településrendezési eszközök 2017/4. sz. részleges módosítása” című
napirendi pontot.
A polgármester szavazásra teszi fel a 299. sz. előterjesztés napirendről történő levételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal,
nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
13. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének
biztosításával
(285. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Milyen tényezők határozzák meg a szervezet támogatásának
mértékét? Nem tudja értelmezi, hogy általános támogatási szokásként miért ennyit kapnak a
halmozottan hátrányos helyzetű emberek, mikor más szervezetek akár tízszeres támogatást is
kapnak.
dr. Haag Éva alpolgármester: A KEF egy szakmai egyeztető fórum, addiktológiai problémával
küzdő emberekkel foglalkozó szakembereket fog össze, nem magukat a klienseket. A fórum
általában kéthavonta ülésezik, a működési költségüket fedezi az az önkormányzati támogatás,
amelyet minden évben beépítenek a költségvetésbe. 350.000,-Ft támogatást kaptak,
500.000,- Ft-ot egyéb támogatásként. Ezen kívül ha pályázaton indulnak, esetleg önerőt is
fedez az önkormányzati támogatás. Nagyszerű dolgokat vittek végbe és sikerült talán kilépniük
a saját árnyékukból, hiszen volt már egy nagy iskolai rendezvényük, ahol sok iskola
képviseltette magát, de hangsúlyozza, hogy a fórum elsősorban szakmai eszmecsere
folytatására jött létre. Mindig helyt adtak a kérelmüknek és segítik a munkájukat.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Javasolja, hogy a KEF küldje ki a képviselőknek is a meghívókat a
rendezvényekre és akkor el tudja dönteni a képviselő, hogy részt akar vagy tud-e venni a
fórumokon. Ő nagyon ritkán kap meghívót, ha szóvá teszi, akkor megkapja, de azután újra nem
értesül az eseményekről.
Ács Rezső polgármester: A kérést a hivatal fogja tudni kezelni. A KEF, a RÉV Szenvedély-beteg
Segítő Szolgálat, a Karitász Alapítvány éves beszámolója minden évben a közgyűlés elé kerül.
Ha bárkinek kérdése, javaslata van, azt a témák tárgyalásánál felteheti.
dr. Mezei László képviselő: A támogatás összege szerinte jelentéktelen a feladataikhoz képest.
Országos szinten is alacsony a szervezetek támogatottsága. Nem tudja, hogy ezek a
szervezetek jelezték-e, hogy sokkal több pénzeszközre van szükségük, vagy lehet, hogy nincs
ilyen igényük, tájékozatlan ebben.
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Ács Rezső polgármester: A költségvetés a mai napon már téma volt a közgyűlésen, de
példaként említi, hogy a RÉV Szenvedély-beteg Segítő Szolgálat csak működésre kiírt pályázati
önerőre kettő millió forintot kap az önkormányzattól. A költségvetés készítésekor ezek a
szervezetek le szokták adni a támogatási igényüket.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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
284/2017. (XI.30.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása, a KABKEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
támogatja és jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető
Fórum
koordinatív-működési
feltételeinek
biztosítására vonatkozó, az Önkormányzat által benyújtott KABKEF-17-A-26090 számú pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
dr. Haag Éva alpolgármester

2.
támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletében a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működési költségeire elkülönített összegből 112.000-, Ft-ot a
pályázat önrészeként használjon fel;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
dr. Haag Éva alpolgármester

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

folyamatosan
dr. Haag Éva alpolgármester
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14. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előkészítésért felelős: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
285/2017. (XI.30.) határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló
prevenciós programok támogatásáról a KAB-KEF-17-C-26091
számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
támogatja és jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
megvalósítására vonatkozó az Önkormányzat által benyújtott
KAB-KEF-17-C-26091 számú pályázatát;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
dr. Haag Éva alpolgármester

2.
támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében a
Városi Drogstratégiához kapcsolódó prevenciós feladatok
megvalósítására elkülönített összegből 112.000-, Ft-ot a pályázat
önrészeként használjon fel;
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Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
dr. Haag Éva alpolgármester

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

folyamatosan
dr. Haag Éva alpolgármester

15. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői megbízása
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
286/2017. (XI.30.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda vezetőjének vezetői
megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.
§ (7) bekezdése alapján – amennyiben ezzel a szándékkal a
nevelőtestület egyetért – a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
vezetőjét, Hollendusné Bíró Anettet pályázat kiírása nélkül
kívánja megbízni az intézmény vezetésével a 2018. augusztus 1.
napjától 2023. július 31. napjáig tartó időtartamra;
Határidő:

2017. november 30.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a megbízásra vonatkozó
nevelőtestületi nyilatkozatot a közgyűlés 2017. decemberi
üléséig szerezze be, s amennyiben a nyilatkozat szükségessé
teszi, a pályázati felhívást készítse elő és terjessze a közgyűlés
elé;
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a polgármestert, hogy – a nevelőtestület
egyetértésének birtokában – a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

16. A Szekszárdi 2. számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Molnár Kata jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
287/2017. (XI.30.) határozata
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda vezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
(a
továbbiakba: Társulás) létrehozásáról szóló társulási
megállapodás II. cím 4.4. és 4.5. pontjában foglalt véleményezési
jogával élve javasolja Társulás társulási tanácsának, hogy a
határozat mellékletét képező felhívás szerinti tartalommal
hirdesse meg a Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes
Óvoda-Bölcsőde (7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39.) magasabb
vezetői (intézményvezető) beosztására vonatkozó pályázatot.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

17. Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiummal történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat részéről felvetették az iskola igazgatójának az
együttműködés lehetőségét, ennek keretében az iskolában tanuló gyerekek hasznos munkát
tudnának végezni a városban, a szakmai gyakorlat helye is biztosított lenne. Pl. ha elindul a
kórház területén az üvegház működtetése, ott is szívesen látnák a gyerekeket. Jelzi, hogy
módosítani szeretné az együttműködési megállapodás 3. pontját, melyben az önkormányzat
a gyakorlati oktatás helyeként a Kápolna teret nevezte meg, ezt úgy javasolta módosítani, hogy
a gyakorlati oktatás helyét minden évben határozzák meg újra a szakgimnázium és
szakközépiskola vezetésével. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a
közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodásra vonatkozó
módosító javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
288/2017. (XI.30.) határozata
az FM-Dunántúli Agrár-Szakképző Központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiummal kötendő vagyonkezelési szerződés
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csapó
Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiummal kötendő együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az
együttműködési megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„ Az Önkormányzat évente egyezteti az Iskolával a gyakorlati
oktatás helyszínét. ”
2
felhívja a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező együttműködési megállapodás aláírására.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
18. Javaslat a 4. számú vegyes fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítására
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
289/2017. (XI.30.) határozata
a 4. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési idejének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a 4. számú vegyes fogorvosi körzet rendelési
idejének módosításához, és erre tekintettel a GHADRI Fogászati,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel megkötött fogászati szolgálat
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 2. számú
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
módosításának az aláírására.
A feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2017. december 8.
Ács Rezső polgármester

19. Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás
módosításának aláírására
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Magyar Államkincstár
javaslata alapján szeretnék módosítani a konzorciumi megállapodást. 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 – 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
290/2017. (XI.30.) határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
„Sió turisztikai fejlesztése”
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című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás módosításának aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a polgármestert a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező,
támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló
konzorciumi megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester
20. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A két ülés között történt fontosabb eseményeit szeretné azzal
kiegészíteni, hogy Bezons-ban képviseltette magát a magyar küldöttség az évfordulós
ünnepségsorozaton.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitaszakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
291/2017. (XI.30.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2016. évi
beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §-a szerinti
felhatalmazása alapján jóváhagyja a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét.
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A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
292/2017. (XI.30.) határozata
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című pályázat
elválaszthatatlan részét képező, konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú
pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező, a támogatásban
részesített projekt megvalósítására irányuló, aláírt konzorciumi
együttműködési megállapodást.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
293/2017. (XI.30.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 195-199/2017. (IX.29.), a 227/2017. (IX.29.), a 235238/2017. (IX.29.), a 242-243/2017. (X.26.), a 246/2017. (X.26.),
a 249-250/2017. (X.26.), a 254-266/2017. (X.26.) és a 270274/2017. (X.26.) számú határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy az elmúlt időszakban
Bezons-ban a szekszárdi delegáció képviseltette magát az
évfordulós ünnepségsorozaton.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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21. Kérdések, interpellációk


dr. Mezei László interpellációja Ács Rezső polgármesterhez kutyamenhely témában

dr. Mezei László képviselő: Kezelhető helyzetbe jutottak kutyamenhely ügyében, melyben a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is közreműködött. A kutyamenhelyt működtető szervezet
vezetői is egyetértettek és Marcus Schieber Gyurkovics képviselő úrral történő tárgyalása után
úgy döntött, hogy a terület-csere, kivásárlás vagy eladás is jó megoldás lehet számára. Kéri a
testületet, hogy támogassa az esetlegesen Józsefpusztán kialakítandó kutyamenhely ügyét és
kéri a polgármestert, hogy vigye tovább az ügyet. Az elképzelésük azt is tartalmazza, hogy
esetleg visszakapja az önkormányzat az ipari parkban azt a területet, amit eddig a menhely
foglalt el.
Ács Rezső polgármester: Más kezdeményezések is elindultak a menhellyel kapcsolatban.
Józsefpuszta valamennyi lakója aláírt egy tiltakozó ívet, melyet elhoztak a fogadóórájára.
Figyelembe kell venni, hogy Józsefpusztáról ki kell menni a Keselyűsi útra, ha valaki reggel
iskolába vagy dolgozni megy. Este pedig ugyanúgy vissza kell menni. Nem szívesen engednék
ki a szülők a gyerekeiket azon az úton átgyalogolni, ami mellett közvetlenül az állatmenhely
lenne és nem lehet azt garantálni, hogy nem szökik ki egyetlen kutya sem. Ez már több hetes
téma. Olyan megoldást kell találni, amivel nem okoznak további problémát az ottlakóknak.
Azt javasolja a bizottságnak, hogy keressenek további megoldási javaslatokat.
dr. Mezei László képviselő: Figyelembe vették, amit a polgármester mondott. A telep
korábban sertés-, majd marhatelep volt. Úgy fogalmazott a polgármester, hogy nem haladnak
az ügyek. Ez az utóbbi hónapokban végzett képviselői munkájának minősítését jelenti.
Haladnak az ügyek, de ezt nem lehet megoldani gyorsan. Nem egyszerű a kutyamenhelyt
üzemeltetőkkel egyezkedni sem.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy elfogadja-e az interpellációra adott választ a
képviselő?
dr. Mezei László képviselő: Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadását, melyet a
közgyűlés - melynek létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott.


dr. Mezei László kérdése Ács Rezső polgármesterhez lakossági bejelentés témában

dr. Mezei László képviselő: Néhány hónapja nyolc magánszemély benyújtott egy kérelmet,
melyben nehezményezték, hogy nem tudták elintézni, hogy szélessávú internethez jussanak,
illetve kábeltelevíziós szolgáltatáshoz. Ez inkább egy magánjellegű probléma egy magáncéggel
szemben, de mivel eljutott hozzájuk a nyomatékos kérés, ezért bevitték a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság elé, kérték a jegyző asszonytól a jogi helyzetbe hozást. Azt szeretné
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javasolni, hogy tegyenek meg maximálisan mindent annak érdekében, hogy ez a nyolc ember,
akiknek a címe, neve a jegyző asszony asztalán van, kapjon vagy egy lelki vagy egy tényleges
segítséget. Tudják, mi a válasz, jegyző asszony megmondta, ezzel függ össze az előterjesztés
is.
Ács Rezső polgármester: Képviselői indítványként szerepelt a téma, amit a közgyűlés elején
levettek és mindenki egyhangúlag meg is szavazta. Azért kérte levenni, mert nem közgyűlési
téma. Ha felteszi a kérdést, hogy támogatja-e a közgyűlés, hogy levegyék a napirendről a 13.
számú témát, az magyar kérdés. Ha azt mondja valaki, hogy igen, akkor azt támogatja, hogy
levegyék. Ha azt mondja, hogy nem, akkor azt támogatja, hogy ne vegyék le. Visszatérve a
kérdésre, az a fajta igény, amely a Sárköz utca és azon a környéken jelentkezik, az teljes
egészében támogatható, de nem közgyűlési téma kell, hogy legyen. Hiszen ha a kérelmező nyilván a szolgáltató lesz a kérelmező – benyújtja hozzánk a kérését a fejlesztést illetően, a
szükséges terveket és megkéri erre az engedélyt, a rendeletben foglaltaknak megfelel, akkor
ez egy hivatali, hatósági ügyintézés és nem pedig a közgyűlés előtt lévő téma kell, hogy legyen.
A külterületek vonatkozásában a légkábel kihúzására vonatkozóan teljesen más szabályok
vonatkoznak, mint a belterületre. Tehát például a külterületen is bármelyik szolgáltató
kihúzhatja a légkábelt. Nem csak szekszárdi székhelyű vállalkozás végezheti a munkát, bárki,
aki internetszolgáltatóként itt van a környéken, itt van a városban, az ugyanúgy beadhatja az
igényét. Van egy rendelet 2009. óta, ha ebben a rendeletben foglaltaknak megfelel, akkor ezt
az engedélyt a szolgáltató részére ki lehet adni. Az nem szerencsés, ha a város kéri a
hálózatkiépítést a szolgáltatótól, mert akkor még az a helyzet is előállhat, hogy ha nem
nyereséges a rész, amit kiépít, akkor megkeresheti a várost, hogy a város kérésére építette ki
és igényeket támaszthat felé. Ez piaci alapon kell működjön, bármelyik szolgáltató beadja az
igényét, nem valószínű, hogy ütközni fog a rendelettel.



Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Mikor változik a
véleménye?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: A napokban kapott egy információt, hogy 15 centiméteres szigeteléssel
látnak el az Alisca utcában egy háztömböt, melyet bekapcsolnának a távhővezetékes
hálózatba. Egy hatvan négyzetméteres lakás vonatkozásában ötszázezer forint a szigetelés
bekerülési költsége. Ha abból indulnak ki, hogy Szekszárdon kb. tízezer lakóingatlan van, akkor
a tízmilliárd forintnak a feléből le lehetne az összes szekszárdi házat szigetelni és nem havi
ötezer forintos rezsicsökkentés lenne elvárható, hanem tizenötezer forintos. Sokadszor kéri,
hogy változtassák meg a véleményüket a Szekszárd-Paks távhővezetékkel kapcsolatban.
Ács Rezső polgármester: Átgondolták a tervet, mielőtt a Modern Városok Programba bekerült
volna. A terv alapján elkészül majd egy ajánlat, amivel számolni tudnak. Energetikában,
távhőszolgáltatásban, atomenergiában jártas szakemberekkel tárgyaltak, akiktől megerősítést
nyert, hogy ez egy jól működő beruházás lehet. Nem tudják például, hogy öt-tíz éven belül
hogy alakul az energiahordozók ára, melyből most a távfűtést biztosítják. Még nem lehet
összehasonlítani az adatokat. Egy jól tervezhető energiaforrásra az új fejlesztéseket is rá lehet
csatlakoztatni. Tehát nem változott meg a véleménye.
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Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez szemétügy témában

Rácz Zoltán képviselő: A Parlamentben is szóba került a Tolna megyei szemételszállítás
áldatlan állapota. Államtitkár úr nagyon cinikus állásponton volt a témával kapcsolatban. Úgy
tudják, hogy a szemétszállító autókban nincs pénz üzemanyagra, szervizre, gyakorlatilag
felborult a rendszer, amiről azt hitték, hogy működőképes lesz. Örültek, hogy hozzáértő
személy került a cég élére, valószínűsítik, hogy nem rajta múlik az áldatlan állapot. Mi van
ezzel?
Ács Rezső polgármester: Valóban voltak elsősorban a szelektív hulladékgyűjtéssel gondok,
ezért rendelte be magához Tölgyesi Balázs ügyvezetőt és utasította, hogy oldja meg a
problémát. Múlt héten ez meg is történt. Sajnos kezd újra termelődni a szemét. Ha az emberek
hozzáállását nem tudják megváltoztatni, akkor ez egy véget nem érő küzdelem lesz. 2017.
október 1-től az Alisca Terra Kft. szállítja a hulladékot Tamási térségében is, közel húszezer
fővel nőtt meg az ellátott lakosok száma. Hibázott a cég abban, hogy nem készült fel
technikailag és humán-erőforrással sem a plusz területek ellátására. Legutolsó héten
huszonegy járművel dolgoztak. A konzorciumi partnerrel olyan megállapodás született, hogy
a szükséges pufferlétszámot és technikát rendelkezésre bocsátják. Külön felhívta az igazgató
úr figyelmét, hogy jön a karácsony és az ünnepek alatti időszak különösen nagy terhelést jelent
a papírhulladék szempontjából, készüljenek fel rá. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtők mellé ki
vannak téve bútorok stb. Botrányos, hogy ezt megengedik maguknak az emberek. 2018-tól
Szekszárdon úgy fog működni a lomtalanítás, hogy nem lesz meghirdetett időpont, hanem
előzetes bejelentés alapján a háztól viszi el az Alisca Terra Kft. a hulladékot. Ha ezek működni
fognak, akkor a szolgáltatás gördülékenyen fog működni. Sok kisvállalkozás működik,
melyeknek nincs szállítási szerződésük, viszont termelnek kartonpapírt és belegyömöszölik a
lakótelepi hulladékgyűjtő konténerekbe. Kérte a igazgató urat, hogy ezeket a vállalkozásokat
kötelezzék szerződéskötésre. A lakóközösségek képviselőivel kell majd tárgyalniuk a
konténerek bekerítésével kapcsolatban. Ha csak az ottlakók férnek hozzá, akkor megszűnnek
a mellépakolások, kiborítások.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Hová lettek?” címmel

Zaják Rita képviselő: Elkészült a polgármesteri hivatal belső felújítása is. Nem tetszik neki a
díszterem bútorzata és csillárjai. Kérdezi, hogy hová lettek a régiek?
Ács Rezső polgármester: Külső raktárban vannak a régi bútorok.
Ács Rezső polgármester tájékoztatja a képviselőket a várható következő rendes közgyűlés és
az azt követő közmeghallgatás időpontjáról.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 45
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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