Szám: I/F/45-6/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. július 4-én
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Gombás Viktória, dr. Máté István, Pap Máté, Zaják Rita, Kővári László,
Murvai Árpád, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 12 fő
Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs képviselő,

Távol maradt:

Ferencz Zoltán képviselő,
Kerekes László képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
dr. Holczer Mónika jogi és biz. referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívott:

dr. Dobos Gyula szerk. biz. elnök,
Németh Judit szerk. biz. tag,
Cserna Anna Mária szerk.biz.tag,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Lovrity Attiláné gondnokságvezető,
dr. Rühl Gizella elnök-helyettes

Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezső polgármester: Javaslatot tesz a 188. számú, „A Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt. támogatási kérelme” című előterjesztés napirendre történő felvételére, mely
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pótanyagként került kiküldésre a képviselőknek.
A polgármester szavazásra teszi fel a 188. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javaslatot tesz a 190. számú, „A Tolnatáj Műsorszolgáltató és
Televízió Zrt. rendszeres vissza nem térítendő támogatás iránti kérelme” című előterjesztés
napirendre vételére, mely írásban kiküldésre került.
A polgármester szavazásra teszi fel a 190. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi kérdése: A polgármester visszaél a rendkívüli közgyűlés
összehívásának lehetőségével. Ez egy normál közgyűlés, amit elhalaszthatott volna egy héttel
későbbre a polgármester június utolsó csütörtökje helyett, senkinek nem lett volna baj. Nem
tisztességes, mert nem lehet kérdéseket és interpellációkat feltenni.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a 189. számú, „A Kosárlabda Sport Club Szekszárd
lakáskérelme” című előterjesztés napirendre vételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 189. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a 191. számú, „Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz pályázatok benyújtásának jóváhagyására” című előterjesztés napirendre
vételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 191. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjét az elfogadott kiegészítéssel
együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat
ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a közgyűlés a munkáját zárt ülés tárgyalásával kezdje,
tekintettel arra, hogy meghívottként jelen van a 11. számú háziorvosi körzet leendő háziorvosa
is.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjét a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott, egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
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Napirend
Zárt ülés:
1. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs.
referense
2. Javaslat a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Csatári u.1.) főállású
közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
3. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
Nyilvános ülés:
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek
módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének
módosítására (tervezet)
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
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7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné intézményvezető, Smolek Erika kodifikátor
8. Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs.
referense
Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági
tagok
9. Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2018. évi
működéséről
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Dr. Keller Péter elnök
10. Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Fusz György elnök helyett dr. Rühl Gizella elnök-helyettes
11. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi
működéséről
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Boros Tibor elnök
12. A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának megindítása
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
13. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz. módosításának
elfogadása
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
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14. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz. módosításának
elfogadása
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
15. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
beosztására kiírt pályázat elbírálása
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
16. Az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
17. Javaslat alapítványok támogatására
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
18. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás
közzététele
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
19. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Gondnoksága
alapító okiratának módosítására
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
20. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
21. Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése”
című projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
22. Javaslat a 3. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
23. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének
meghosszabbítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
24. Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Farkas Mónika vagyonhasznosítási
ügyintéző
25. Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük jóváhagyására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
26. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézményekben közétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződések módosítására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
27. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség
között együttműködési megállapodás megkötésére
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
28. Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Katz Zoltánné városi főkertész
29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
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30. A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. támogatási kérelme
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
31. A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. rendszeres vissza nem térítendő
támogatás iránti kérelme
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
32. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelme
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
33. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok benyújtásának
jóváhagyására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját, melynek keretében a 181-184/2019. (VII.4.)
határozatok meghozataláról döntött.
A nyilvános ülést 9 óra 30 perckor folytatja a testület, a polgármester megállapítja, hogy 12 fő
képviselő jelen van, a közgyűlés határozatképes.

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi dr. Cseke László könyvvizsgálót, kívánja-e kiegészíteni
írásos véleményét. Megállapítja, hogy nem. 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 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek
módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének
módosítására (tervezet)
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A tegnapi napon kiküldésre került egy apró kiegészítés az
előterjesztéshez, melynek kapcsán határozati javaslatról és a rendelettervezetről is szükséges
szavazni. A határozati javaslat eredetileg két pontból áll, a tegnapi napon kiküldött kiegészítés
egy harmadik pontot tartalmaz. Erre a kiegészítésre azért van szükség, mert Szekszárd város
hatályos utcajegyzéke felülvizsgálatra került és megállapítást nyert, hogy az 1. számú
körzetből hiányzik a Szent Mihály-dűlő, a 30. számú szavazókörből pedig a Vasvári-köz.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Rácz Zoltán képviselő: Mi indokolja, hogy a Stratégiai Osztályról átkerül a Polgármesteri
Kabinethez a város kommunikációs témája? Nem érti a logikáját.
Ács Rezső polgármester: A Stratégiai Osztály a pályázatokkal foglalkozik. Inkább eddig volt
idegen az álláshely ezen az osztályon. Van egy kolléga, aki a város kommunikációjával
foglalkozik, úgy gondolja, hogy a város egységes kommunikációját és a városmarketinget a
polgármesteri kabineten belül tudják megoldani.
Rácz Zoltán képviselő: Végig olvasta tüzetesen, többek között az a feladata a kabinetnek, hogy
tartsa a kapcsolatot a képviselőkkel. Ez a négy év alatt úgy valósult meg, hogy háromszor hívta
fel a kabinet telefonon, valószínűleg sok munkájuk volt. Nem lesz-e többletmunkájuk a
kommunikációs kérdés átvételével?
Ács Rezső polgármester: Nem jelent problémát, mert új kolléga látja el a kommunikációs
feladatot és be tud segíteni a kabinet munkájába is. Kevesen voltak az elmúlt négy évben,
természetesen a nyitottság megvan a képviselők felé a kabinet részéről, ha érkezik erre igény.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy polgármester úr kommunikációs csatornái és
eszközei olyan méretűek, ami indokolatlan ebben a városban. A csapból is ő folyik. Nem tartja
jónak, hogy átkerül az álláshely.
Ács Rezső polgármester: A csapról jutott eszébe, hogy a július hónap plasztikmentes, aminek
a kampányához ők is csatlakoztak, azaz csapvizet fogyasztanak. Ha megnézik az elmúlt időszak
sajtómegnyilvánulásait, ha volt értelmes hozzászólása az ellenzéknek, arról a Teol, a Tolnai
Népújság, a Kadarka Net, a Szekszárdi Vasárnap is tudósított. Az, hogy nagy figyelmet
szentelnek a városban történtekről és erről tudósítják a közvéleményt, ne róják fel nekik.
Kötelességük tájékoztatni a lakosságot az összes kommunikációs csatornán keresztül.
Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ezeken a platformokon tájékoztassák az embereket.
Egyet kér, hogy igazat írjanak és ha szekszárdi ügyről írnak, szekszárdi képet tegyenek hozzá.
Rácz Zoltán képviselő: Elfogadja a kritikát. A felcsúti kisvasutat, mint elrettentő példát tett be
képnek egy beruházáshoz. Legközelebb nem így teszi. Nincs arra lehetőségük, hogy
megjelenjenek a Szekszárdi Vasárnapban, a Tolnatáj Tévében, a TEOL-ba nem lehet
bejelentkezni. A vízről annyit, hogy ebből a vízből öntött a tyúkoknak, abbahagyták a tojást és
másnap petícióval jöttek, hogy szeretnének belépni a fideszbe.
Ács Rezső polgármester: A viccet nem érti. A hozzáállását köszöni. Ha értelmes hozzászólása
volt az ellenzéknek, az a sajtótermékekben megjelent. A közgyűlésről szóló tudósításoknál
rendszeresen ott van az ellenzék véleménye.
Zaják Rita képviselő: Kéri polgármester urat, hogy az általánosítást és a lebegtetést kerülje.
Pontosan nevezze meg, miről beszél, mert az előbb nem tudta követni. A tudósítással
kapcsolatban megjegyzi, hogy már hússzor szólt, hogy a Garay János Általános Iskola pályája
körül a betonszegély életveszélyes, de még mindig úgy van.
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Murvai Árpád képviselő: Érti, hogy közelednek a választások. Úgy gondolja, hogy ennek
érdekében koncentrálni a kabinet és a kommunikáció munkáját, felelősét, erős. Azt is megérti,
hogy az ellenzék hozzászólásait nem kell mindig közzétenni, de visszautasítja azt a
fogalmazást, hogy „ha volt értelmes hozzászólás”. Amikor hozzászól az ellenzéki vagy fideszes
oldalról bárki, akkor a saját meglátását mondja el a képviselő, amit ő tiszteletben tart és elvárja
másoktól is.
Ács Rezső polgármester: Ő is sokszor türelmes a hozzászólásokkal kapcsolatban. Akkor szokott
szarkasztikus lenni, amikor ötödször, hatodszor próbál ugyanabban a témában higgadtan
válaszolni és semmi látszatja nincsen. Annak van értelme az ülésteremben, ha értelmes vitákat
folytatnak le. Képviselő asszony felvetésére azt válaszolja, hogy nem akart nevesíteni senkit,
mert nem egyedi jelenségről beszélt. Képviselő úr korrekten lereagálta a kérést, úgyhogy
ebben megállapodhattak. A városi kommunikáció jórészt eddig is a kabinetben zajlott, az
SZMSZ-ben volt rossz helyen. A referensi állást régebben már meghirdették, többször is. Ennek
nincs jelentősége a választások szempontjából, főleg nyáron, amikor mindenki nyaral. Ha erre
a két hónapra koncentráltak volna csak, akkor elvesztették volna a választást. Az aljegyző által
elmondott módosítással együtt szavaztatja meg a rendeletmódosítást.
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 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
21/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet és más önkormányzati rendeletek módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
185/2019. (VII.4.) határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet 4., 6. és 7. függelékének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 6. függelékének módosítását 2019.július 15-i hatállyal, az
1. melléklet szerinti tartalommal.
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Határidő:
Felelős:

2019. július 15.
dr. Molnár Kata jegyző

2. elfogadja az SZMSZ 7. függelékét képező Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (Ügyrend és
munkarend) módosítását 2019. július 4-i hatállyal, a 2. melléklet
szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
dr. Molnár Kata jegyző

3. elfogadja az SZMSZ 4. függelékét képező Egyéni
Választókerületek módosítását 2019. július 4-i hatállyal, a 3.
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
dr. Molnár Kata jegyző

6. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Kovács Lászlóné osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy az aljegyző nem szeretné kiegészíteni az
előterjesztést. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének 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.
Rácz Zoltán képviselő: Jellemző a kapkodás kormányzati szinten is. 2017-ben megvásárol az
önkormányzat egy szoftvert és 2019-ben ki kell dobni, ezzel valaki biztos jól járt.
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 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi
adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Lovrity Attiláné intézményvezető, Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy az aljegyző nem szeretné kiegészíteni az
előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
23/2019. (VII.5.) 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 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs.
referense
Meghívottak: dr. Dobos Gyula, Németh Judit, Cserna Anna Mária szerkesztőbizottsági
tagok
Ács Rezső polgármester: A szerkesztőbizottság tagjait megkéri, hogy fáradjanak ki válaszolni
az esetleges kérdésekre. Megkérdezi, hogy kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést?
dr. Dobos Gyula szerkesztőbizottsági tag: A bizottság által szerkesztett anyagot
beterjesztették a bizottságok elé, melyek megtárgyalták. Nincs kiegészítő javaslata a
szerkesztőbizottságnak.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést többször is
tárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
12
kgy20190704jkv

dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszöni a bizottság munkáját.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Ő is megköszöni a bizottság munkáját. Nagyon
nagy figyelmet igénylő és hosszadalmas ez a munka. Már készül a jövő évi aranykönyv is.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
186/2019. (VII.4.) határozata
a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.)
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2018. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
megköszöni
munkáját;
Határidő:
Felelős:

az

Aranykönyvi

Szerkesztőbizottság

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
bejegyzés határidőre történő elkészíttetéséről, a Szekszárdi
Vasárnap számaként való megjelenéséről, a honlapra való
felkerüléséről.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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9. Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2018. évi
működéséről
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Dr. Keller Péter elnök
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
187/2019. (VII.4.) határozata
az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány
beszámolójának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
„Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány 2018. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Fusz György elnök/Rühl Gizella elnök-helyettes
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi az elnök-helyettes asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni
az írásos anyagot? Megállapítja, hogy nem. Kéri a Humán Bizottság véleményének
ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a kuratórium elnöke válaszolt a bizottsági ülésen a
kérdésekre.
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
188/2019. (VII.4.) határozata
a VÍZ’P’ART Közalapítvány beszámolójának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

11. Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi
működéséről
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Boros Tibor elnök
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Az elnök urat nem látja a
teremben. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az
előterjesztést, tekintettel arra, hogy nem volt ott az ülésen az alapítvány elnöke.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
189/2019. (VII.4.) határozata
a „Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány
beszámolójának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
„Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért” Alapítvány 2018. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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12. A településrendezési eszközök 2019/6. számú részleges módosításának
megindítása
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy főépítész asszony nem kívánja kiegészíteni az
előterjesztést. 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: Ki látta a beruházási programot, ami alapján a tervezési munka folyik?
Vajon milyen épület az, ami a sporttelepnél tíz méterrel magasabb kell, hogy legyen? Mi lesz
ez?
Herr Teréz főépítész: A beépítési paraméterek módosításáról van szó az előterjesztésben.
Kizárólag a beépítettség legnagyobb mértékét és a zöldfelület legkisebb mértékét fogja
érinteni. Szerepel a paraméterek között az építmény magassága, ami jelenleg tíz méter, de
nem gondolja, hogy ezt meg kellene változtatni.
Zaják Rita képviselő: A sportpálya fejlesztésével kapcsolatos elképzelések, a megvalósítás
ütemterve hol tekinthető meg? Akartak már lóversenypályát, illetve sportszállót is kialakítani.
Ács Rezső polgármester: A sportfejlesztésekkel kapcsolatban a BMSK száz százalékos állami
tulajdonban lévő vállalkozást bízták meg. Beszerzési eljárásokat folytattak le azzal
kapcsolatban, hogy készüljön el egy koncepció-terv az újrahasznosítást illetően. A
közgyűlésnek kell kiválasztania majd, hogy melyik elképzelést támogatja. 14 hektáros a
sporttelep, ahol el kell helyezni az új sportuszodát, a rekreációs központot, ott van a fürdő, a
sportcsarnok, ott lesz a jégpálya és a fedett lövészet épülete. Reméli, hogy a teniszpályákat is
újra tudják használni. A BMSK-tól egy épület-koncepció elkészítését kérték, a beszerzési eljárás
lefolytatódott, kiválasztásra került, hogy ki fogja elkészíteni a koncepciót. Ahogy meglesznek
a javaslatok, a döntést a közgyűlés fogja meghozni.
Rácz Zoltán képviselő: Úgy értelmezte a tervezési munkánál, hogy az épületnek a tíz métert
meg kell haladnia. Változatlanul az a kérdése, hogy mi indokolja a zöldfelület-arány tovább
csökkentését?
Herr Teréz főépítész: Nagy önmérsékletet tanúsítottak a helyi építési szabályzat írásakor azzal,
hogy tíz százalék beépítettséget és hatvan százalék zöldfelületet határoz meg jelenleg.
Eközben az országos építésügyi szabályzat negyven százalékos beépítettséget és negyven
százalékos zöldfelületet ír elő. Tehát azzal, hogy megváltoztatják a két paramétert, még akkor
is az országos előírás alatt maradnak. Egyébként akkor írták elő a helyi építési szabályzatban a
beépítettséget, amikor futballpályák voltak és zöld felületnek számítottak. Mióta műfüves
16
kgy20190704jkv

pályák vannak, nem számítanak zöldfelületnek. Egy tizenöt évvel ezelőtti állapotot próbálnak
a mai anyaghasználathoz és a sportolási igényekhez igazítani.
Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Murvai Árpád képviselő: Nem lenne-e célszerűbb a sportszakmai igényeket felmérni és utána
tudná a tervező, hogy milyen szempontok alapján helyezze el az objektumokat? A rekreációs
központ kiknek, milyen céllal épül?
Ács Rezső polgármester: A sportközpont vezetőjével felmérették a sportszakmai igényeket a
sportcsarnokon belül, tehát hogy a különböző sportágaknak milyen terekre van szükségük. A
rekreációs központ élményfürdő lesz. Olyan elemekkel lesz tarkítva a fürdő, ami rekreációs
célokat szolgál. Amikor képviselő úr még nem ült a teremben, már megfogalmazódott az
elképzelés, hogy a város a turisztikán belül a sportturizmust szeretné erősíteni. A sporttelepet
olyan sporttágak számára is szeretnék népszerűvé tenni, amik nem olyan felkapottak. Amikor
a szabadtéri fürdőt megtervezték, eleve három üteműnek gondolták azt, a fogadóépület eleve
úgy lett megtervezve ,hogy a másik két funkciót hozzá lehessen tervezni. Ha szembe állnak az
épülettel, a fogadóépülettől jobbra épül az uszoda, balra pedig a tervek szerint az
élményfürdő.
Zaják Rita képviselő: Amikor az élményfürdőt terveztette a város, akkor nem készült a
sporttelepre beépítési terv? Illetve ha jól érti, akkor a mostani parkoló helyére fog épülni a
rekreációs központ?
Ács Rezső polgármester: Valóban a parkoló helyére kerül a rekreációs központ. Amikor
eltervezték, akkor még nem tudták, milyen és mekkora lesz, csak koncepcionálisan. A
fogadóépület mindkét oldalt el tudná látni. A parkolást természetesen majd meg kell oldani.
Az út másik oldalán van egy terület, melyet az önkormányzat vagyonkezelésbe megkapott.
Négyszáz autó parkolásának kialakítására lesz lehetőség.
Murvai Árpád képviselő: Csillag Balázs igazgató szakmaiságát nem megkérdőjelezve nem
tartja-e polgármester úr érdemesnek a kérdést, hogy sportszakmailag szélesebb körben
megvitassák a sporttelep hasznosításának kérdését?
Ács Rezső polgármester: Nem tudja pontosan, hogy Csillag Balázs igazgató milyen széles
körben egyeztetett, ő is kapott személyesen több egyesülettől visszajelzést erről, de pontosan
nem tudja. Arra is kérte az igazgatót, hogy próbálja meg ésszerűsíteni a szakosztályokat. Úgy
lehet az erőket legjobban kihasználni, hogy egy sporttág egy klub keretén belül működne.
Például Szekszárdon két kerékpáros egyesület is működik. Olyan sportcsarnokot is
szeretnének, amelyben minél jobban kihasználhatóak a terek. Az az igazgató kompetenciája,
hogyan egyeztet az egyesületekkel, ő csak a végeredményt szeretné látni. Igyekeznek minél
több sporttágat figyelembe venni, például a cselgáncsot, vívást, de arra természetesen nyitott,
hogy kijjebb tárják a kapukat.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Rácz Zoltán képviselő: Nemrég azt mondta polgármester úr, hogy nincs másfél milliárd forint
a száz férőhelyes idősek otthona létrehozására, mert huszonnyolc millió forintot kellene fizetni
egy-egy gondozottnak. Amikor ilyen mértékű sportberuházásokat terveznek, az becslése
szerint tíz milliárd forint körüli összeg lehet, ráadásul iszonyú költséges a fenntartása. Vagy
úgy jár, mint Szombathely, ahol a labdarugó szakosztály négyszáz millió forintos tartozást
gyűjtött össze egy év alatt, kénytelenek voltak Mészáros Lőrinc vejének átadni az egészet.
Gondolja, hogy nem fogynak el a Mészáros Lőrinc vejek a városban? Nem tudja felfogni, hogy
miért nem tudnak súlyozni? Most rombolják le a természeti környezetet, hogy senkinek
eszébe se jusson ott futkározni, mert nem lesz oxigéndús levegő. Elhibázottnak gondolja a
döntést és azt is, hogy Budapestnek adják ki a tervezést és nincs a városnak erre elképzelése.
Zaják Rita képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Amikor a hozzászólásokat minősítette, ezekre gondolt. Néhány
dolgot tegyenek helyre. Ez a sportfejlesztés nem Budapest-vezérelt, hiszen a Modern Városok
Program keretében valósul meg minden programeleme, kivéve a jégkorongot. Erről döntött a
közgyűlés. A források csak ezekre a beruházásokra használhatók fel. A másik tény a zöldfelület
kérdése, melyet főépítész asszony ismertetett is, tehát saját maguk számára szabtak plusz
korlátokat. Ő is szereti a zöldet, ha csak a Zöld Város Programra, vagy a Generációk Parkjára
gondol, akkor képviselő úr is tisztában lehet azzal, hogy a belvárosban szeretnék növelni a
zöldfelületek számát. Ő ebben partner is szeretne lenni. Azt tudomásul kell venni, hogy a fürdő
kiszolgálására parkolókat kell biztosítani. A sporttelepen pedig ki fognak használni minden
négyzetmétert, hogy a zöldfelületet maximalizálni tudják. A fürdő jelentős része zöldfelület.
Rácz Zoltán képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban is bent ül. Amit elmondott a
polgármester, ellentétes azzal az információval, ami ott elhangzott. Igenis Pestről jön a tervező
is, aki már a területfelmérésnél is elbukott. Arról szól a történet, hogy valakinek pénz kell a
beruházáshoz, ehhez asszisztálnak. Amint odajut a sor, hogy baj lesz belőle, a polgármester
rájuk fog mutogatni, hogy a közgyűlés megszavazta. Ők a felelősek.
Kővári László bizottsági elnök: A napirendet tárgyalják, az arról szól, amit a főépítész asszony
már korábban is részletekben eléjük tárt és tárgyalták. Információi szerint végre a teniszpálya
ügye is megoldódik és lehet tenni azon a területen, mert siralmas, ami ott van.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
190/2019. (VII.4.) határozata
a településrendezési eszközök 2019/6. sz. részleges
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési
eszközök
2019/6.
sz.
részleges
módosításának programját megtárgyalta és
1.
a szekszárdi 3803/1. hrsz-ú területre vonatkozó Kz-sp jelű
építési övezet építési használatának megengedett felső határait
módosítani kívánja, egyben a területet kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja;
2.
az 1. pontban meghatározott részleges módosítás
megvalósítása érdekében a tárgyalásos eljárást megindítja;
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Herr Teréz főépítész

13. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2. sz.
módosításának elfogadása
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Ács Rezső polgármester: Főépítész asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: Az előterjesztésben az Ipari Park után elhelyezkedő, Keselyűsi
út mentén lévő területről van szó. Az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
24/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
191/2019. (VII.4.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/2.
számú módosításának elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Város 36/2004. (II.26.) szekszárdi öh. határozatával
elfogadott településszerkezeti tervét az e határozat 1-6. mellékletében
foglaltak szerint módosítja:
Településszerkezeti tervlapok:
Településszerkezeti terv - módosítás leírása
Változások – beavatkozások és ütemezések:
3. melléklet

1. melléklet
2. melléklet

A település területi mérlege
A területrendezési tervvel való összhang igazolása
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet

Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Ács Rezső polgármester

14. Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/3. sz.
módosításának elfogadása
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Zaják Rita képviselő visszaérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Herr Teréz főépítész: Kiegészítésül elmondja, hogy az előző előterjesztés és jelenleg tárgyalt
napirend esetében is megérkezett az állami főépítész jóváhagyása.
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 szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
25/2019. (VII.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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15. A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői (intézményvezető)
beosztására kiírt pályázat elbírálása
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Sebestyén Györgyi pályázó
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy szeretné-e a pályázó kiegészíteni az anyagát?
Megállapítja, hogy Sebestyén Györgyi nem kívánja kiegészíteni a pályázatot. Kéri a Humán
Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottság meghallgatta a pályázót,
megtárgyalta az előterjesztést és a személyét elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: A pályázó két ciklusban is bizonyította vezetői rátermettségét.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Polgármester úrtól szeretne kérdezni. Úgy tudja, hogy az óvodavezetők
premizálása nem megszokott dolog, ezért kérdezi, hogy nem lehetne-e, hogy az
előterjesztésben lévő vezetői pótlékot az előterjesztésben szereplő hatvan százalék helyett
nyolcvanban határozzák meg?
Ács Rezső polgármester: Ez költségvetési kérdés, meg kell nézni, hogy belefér-e az óvoda
költségvetésébe. Nem csak egy intézményük van, a lehetséges emeléseket kiszorozva sokkal
nagyobb szám jönne ki. Ezt nyilván meg tudják majd nézni, de most az előterjesztésben lévő
határozati javaslatról kéri, hogy döntsenek.
További 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
192/2019. (VII.4.) határozata
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői
(intézményvezető) megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és 83. §-a alapján a
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten magasabb vezetői
(intézményvezető) feladatának ellátásával 2019. augusztus 1.
napjától 2024. július 31. napjáig
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Sebestyén Györgyit
bízza meg;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
az intézményvezető havi illetményét a határozat
melléklete szerint állapítja meg;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Ács Rezső polgármester: Megköszöni Sebestyén Györgyinek az eddigi munkáját és sok sikert
kíván a jövőben. Kéri előrevenni a 176. számú előterjesztés tárgyalását.
16. Tájékoztató a köztemetők 2018-2019. évi működéséről
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Katz Zoltánné városi főkertész
Meghívott: Nyakas Gábor, Panteon Kft. ügyvezetője
Ács Rezső polgármester: Megállapítja, hogy a meghívott ügyvezető nem kívánja szóban
kiegészíteni az előterjesztést. 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 közgyűlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
17. Az óvodák 2019/2020. nevelési évi csoportjai
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Haag Éva alpolgármester és Murvai Árpád képviselő elhagyja az üléstermet, jelen van 11
fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
193/2019. (VII.4.) határozata
a 2019/2020. nevelési év óvodai és bölcsődei csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdése alapján
1.
az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2019/2020. nevelési évi
óvodai csoportjainak indítását:
a.
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergartenben 11 óvodai
csoport – ebből 4 német nemzetiségi csoport – indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11 dajka, illetve 3
pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15
pedagógiai munkát közvetlenül segítő), mindösszesen 39
álláshellyel;
b.
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában 10 óvodai csoport
indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11,5 dajka
és 3 pedagógiai asszisztens, továbbá 1 roma mentor
(összességében 24 pedagógus, 15,5 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő és 1 egyéb), mindösszesen 40,5 álláshellyel;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
támogatja,
hogy
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
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bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde 2019/2020. nevelési évi óvodai és bölcsődei
csoportjainak indítását a szekszárdi feladat-ellátási helyeken:
a.
7 óvodai csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint
1 óvodatitkár, 7 dajka, továbbá 2 pedagógiai asszisztens
(összességében 16 pedagógus és 10 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő), mindösszesen 26 álláshellyel;
b.
1 bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő és 1
bölcsődei dajka, 1 munkahelyi bölcsődei csoport indulhat 1
kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajka, 2 mini bölcsődei csoport
indulhat 2 kisgyermeknevelő és 2 bölcsődei dajka
(összességében 5 kisgyermeknevelő és 4 bölcsődei dajka),
mindösszesen 9 álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a 2019. szeptembertől decemberig történő időszak
finanszírozására – amennyiben indokolt – 2019. szeptember 30ig tér vissza;
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
elfogadja és támogatja, hogy a Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája a 2019/2020. nevelési évet 11 gyermekcsoportban
szervezze.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

18. Javaslat alapítványok támogatására
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető
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Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 194/2019.
(VII.4.) határozata
alapítványok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2019. évi Kulturális Támogatási
Kerete terhére 240.000,- Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám

Alapítvány neve

1.
2.

A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Garay János Gimnázium Centenáriuma
Alapítvány
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
Összesen:

3.
4.
5.

Határidő:
Felelős:

2019. évi Kulturális
Támogatási Keret
40.000,30.000.30.000.50.000,90.000,240.000,- Ft

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2. a Humán Bizottság javaslatára, annak 2019. évi Civil Kerete terhére 1.340.000,- Ft-ot
nyújt az alábbi alapítványok támogatására:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alapítvány neve
I.Béla Alapítvány
Chance á Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány
Egészségért Alapítvány
Eszterlánc Alapítvány
Gyöngysor Alapítvány
"JASZLICE"Családsegítő Közhasznú Alapítvány

2019. évi Civil
Keret
50.000,50.000,80.000,60.000,50.000,50.000,25
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Határidő:
Felelős:

Kadarka Utcai Óvodásokért
Oktatási-Nevelési Alapítvány
Kék Madár Alapítvány
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd
Nyitott Világ Alapítvány
"Segíts rajtam" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Sportélmény Alapítvány
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Összesen:

60.000,150.000,140.000,100.000,150.000,50.000,100.000,150.000,100.000,1.340.000,- Ft

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés módosításával építse be a
támogatásokat, készítse el a támogatói okiratokat, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzététele
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
195/2019. (VII.4.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. és 20/B. §-a alapján a határozat 1. számú
mellékletét képező felhívás szerinti tartalommal hirdeti meg a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi
utca 51.) magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására
vonatkozó pályázatot;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről;
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 10.
dr. Molnár Kata jegyző

3.
felhívja a jegyzőt, hogy a határozat 2. számú mellékletét
képező ütemtervnek megfelelően gondoskodjon a pályázati
eljárás lefolytatásáról.
Határidő:
Felelős:

2019. november 28.
dr. Molnár Kata jegyző

20. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Gondnoksága
alapító okiratának módosítására
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
dr. Haag Éva alpolgármester visszatér az ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna képviselő
elhagyja az üléstermet. Jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
27
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
196/2019. (VII.4.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi
Gondnoksága
alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztésben
foglaltak szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a módosító okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 15.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjék az okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

21. Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a
pótmunkák kapcsán
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést hosszas
vitatkozás után a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Itt is megkérdezi, hogyhogy minden hónapban tárgyalnak egy tervezői
hibából eredő többletköltségről szóló előterjesztést? Miért nem lehet a tervezői felelősséget
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szánon kérni? Ezt úgy szokták megoldani, hogy a tervezői díj 10-15 százalékát visszatartják a
kivitelezés befejezéséig, illetve az első garanciális bejárásig?
Ács Rezső polgármester: Egyetért képviselő úrral, sőt jegyző asszony egy konkrét témában
vizsgálatot is elrendelt. Kicsit már ő is unja, hogy a tervezők, amikor kiderül, hogy valami gond
van, akkor a városnak kell közpénzből helyt állnia. Jó útnak gondolja a tervezői díj
visszatartását, bár nem jártas ebben a szakmában. Ő is úgy gondolja, hogy ha valaki hibázik,
minimum közös kötelezettség-vállalás legyen. Meg fogják vizsgálni a lehetőségeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
197/2019. (VII.4.) határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő
biztosításához, melynek mértéke 4.117.132,- Ft, melyet
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi
költségvetése terhére biztosít;
2. jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének
módosítását;
3. felhívja a polgármestert az 1.)-2.) pont szerinti a szerződés
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2019. július 12.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

4. felhívja a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
forrásátcsoportosítás lehetőségét az önerő csökkentése
érdekében.
Határidő:
Felelős:

2019. július 12.
Ács Rezső polgármester

22. Javaslat a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők
építése” című projekt kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
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(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Ígéretet tettek már korábban, hogy az újvárosi temetőben is méltó
körülményeket teremtenek a búcsúztatáshoz, így a ravatalozók felújítása és előtetővel való
kiegészítése valósulna meg a projekttel. 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 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
198/2019. (VII.4.) határozata
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása,
előtetők építése” című projekt megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása,
előtetők építése” című pályázat építési tevékenységéhez
szükséges plusz önerőt, bruttó 16.787.000 Ft, -ot a 2019. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2019. évi költségvetésbe.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
dr. Molnár Kata jegyző

23. Javaslat a 3. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
aktualizálására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
199/2019. (VII.4.) határozata
a 3. számú gyermek háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja Dr. Győri Gáborral, a 3. számú házi
gyermekorvosi körzet orvosával kötendő házi gyermekorvosi
szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést az
előterjesztés szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. július 15.
Ács Rezső polgármester

24. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője megbízási szerződésének
meghosszabbítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének az ismertetését.
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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: Pályáztatta-e az önkormányzat az ügyvezető igazgatói posztot?
Ács Rezső polgármester: Nem pályáztatta az önkormányzat a posztot, de az elmúlt években
végzett munkájával elégedettek és törvény adta lehetőségük a szerződés-meghosszabbítás. A
többi cégvezetővel kapcsolatban is így járnak el, ha meg vannak elégedve az ügyvezető
munkájával, akkor nem pályáztatnak.
Rácz Zoltán képviselő: Ezelőtti napirendi pontban a könyvtár igazgatói állásának
meghirdetéséről döntöttek, az miért történt? A városban már családi vállalkozássá kezd válni
a sportközpont vezetőjének a pozíciója. Képviselő asszony fiáról, alpolgármester asszony
férjéről van szó, nem lenne szabad pályáztatás nélkül szerződést hosszabbítani.
Ács Rezső polgármester: Két különböző dologról beszélnek. Az egyik egy intézmény igazgatói
pozíciója, melynek kötelező a pályáztatása, cég esetében a tulajdonos döntése, hogy milyen
formában hosszabbítja meg a szerződést. A város cégeinél jó szakemberek dolgoznak, akiket
meg is kell tartani és bármelyik közszolgáltatást nézik, kapósak a szekszárdi szakemberek.
Látatlanban azt mondja, hogy ha kiírnák a pályázatot, senki nem jelentkezne rá, még Csillag
Balázs sem, ha ennyire nem bíznak benne. Az ország több pontján tudnának dolgozni,
magasabb keresetért.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Öt évvel ezelőtt ő is úgy gondolta, hogy Csillag Balázsnál alkalmasabb
személy erre a pozícióra nincs Szekszárdon. Fiatal, agilis, hozzáértő és szimpatikus ember. Az
utóbbi időből hoz példákat, amivel szemlélteti, mivel találkozott korábban. A
mérlegbeszámolónál kérdezte, hogy az ügyvezető részt vett-e a tervezésben az épülő uszoda
kapcsán, a válasz nem volt. Ez még nem lenne bűn, mert lehet, hogy nem szólt neki senki. Azt
viszont nem teheti meg egy felelős vezető, hogy nem nézeti meg a terveket, melynek ő lesz az
üzemeltetője és nem hívja fel arra a figyelmet, ha valami gond van. Az, hogy víz alá kerül a
technológia az uszodánál és az alapozásnál komoly gondok vannak, ha ő lenne a vezető,
utánajárna a dolgoknak. Azt is említi, hogy nem igazán tudott arról az ügyvezető, hogy
Szekszárdon egy négyszeres bajnok asztaliteniszező fiú van, akivel kellene valamit kezdeni.
Ősszel elveszett két gyermek, mert nem volt megfelelően kitáblázva a futóverseny, a szülők
panasszal éltek, hogy ők nem jönnek ide többet. Azt gondolja, hogy az a minimum, hogy
megpályáztassák a helyet.
Ács Rezső polgármester: A tények kedvéért elmondja, hogy a Sportközpont nem szervezett
futóversenyt. Azt gondolja, hogy amit a cég felvállalt munkában, fürdőüzemeltetésben, azzal
elégedettek lehetnek, megfelelő színvonalon történik.
Zaják Rita képviselő: Két hónappal ezelőtt azt mondta polgármester úr, hogy almát az almával,
körtét a körtével hasonlítsák. Akkor egyes cégvezetők sokhavi premizálásáról beszéltek és azt
mondta neki, hogy ne hasonlítsa össze őket. Általánosságban szeretné elmondani, hogy annak
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idején a művelődési ház igazgatói posztjára kétszer-háromszor érvénytelenítette a közgyűlés
a pályázatot, pedig volt érvényes pályázat. Nem értette akkor, hogy miért van ez. Aztán kft-vé
alakult az intézmény és megérkezett az igazgató úr. Biztos a saját rossz logikájával jutott erre,
de nyilvánvaló, hogy egy közalkalmazott, önkormányzati intézmény vezetője a bruttó bérét
tekintve nem hiszi, hogy elérné az ötszázezer forintot. Viszont azt tudja, hogy fizetik az
önkormányzati cégek vezetőit, melyet helyénvalónak tart, csak a polgármester mondta
korábban, hogy munkaerőhiány van és nem találnak jó menedzsereket a cégek élére. Ezért
kérdezte meg, hogy miért nem pályáztatják az állásokat, hiszen lehet, hogy találnának jó
munkaerőt. Véleménye szerint legyen verseny, hátha találnak olyan cégvezetőt, aki olyan
feltételekkel is elvállalja a munkát, hogy ne kerüljön plusz valahány millió forintba.
Kezdeményezni fogja, hogy a cégek vezetőinek kiválasztására is pályáztassanak.
Ács Rezső polgármester: Képviselő asszony említette a kulturális központot, az, hogy volt
érvényes és alkalmas jelölt, az ő véleménye, a közgyűlés többségének a véleménye nem ez
volt. Mindegyik jelölttel leültek és beszélgettek és úgy gondolja, hogy helyesen döntöttek. A
menedzserekhez képest az egyszerű fizikai munkánál is látni kell, hogy mennyire nincs
munkaerő. Azt gondolja, hogy meg kell tartani azokat az embereket, akik a város érdekeit
képviselik a munkájukban és Balázs ilyen, jó sportkapcsolatokkal is rendelkezik. Beállhat
persze az is, hogy ő is elmegy és akkor nem marad itt kompetens ember. A tavalyi évben kb.
negyven céget látogatott meg. Azt, hogy milyen gondokkal küzdenek ezek a cégek, pontosan
tudja. Nem találnak megfelelő munkaerőt sem a fizikai munkások körében, sem magasabban.
Zaják Rita képviselő: Direkt nem személyeskedett, általánosságban beszélt és kéri
polgármester urat, hogy ne forgassa ki a szavait.
Ács Rezső polgármester: Nem emlékszik, hogy melyik szavát forgatta ki képviselő asszonynak.
Zaják Rita képviselő: Azt mondta általánosságban, hogy nézzék meg, ki a legjobb jelölt. És
honnan fogja tudni, hogy nincs jobb jelölt, ha meg se nézik, meg se pályáztatja? A cégek
pályáztatják az állásokat és utána mondják, hogy nincsen.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő és dr. Haag Éva alpolgármester nem vesznek részt a
szavazásban személyes érintettségükre tekintettel.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
200/2019. (VII.4.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
- mint a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. alapítója – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:114. §-ban foglaltak alapján a társaság ügyvezetőjének
Csillag Balázs-t
(anyja neve: Szánthó Polixéna, születési helye, ideje:
Berettyóújfalu, 1979. 03.05., lakcím: 7100 Szekszárd, Napfény u.
20.)
nevezi ki.
2.
az ügyvezető megbízásának időtartama 2019.
szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig szól;
3.
az ügyvezető igazgató jelenlegi javadalmazásán nem
változtat;
4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt az Alapító Okirat
módosításának előkészítésére, a Polgármestert az Alapító Okirat
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 1.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

25. Javaslat az Ipari Parkban található önkormányzati ingatlan értékesítésére
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Farkas Mónika
vagyonhasznosítási ügyintéző
Zaják Rita, Szabó Balázs, Gombás Viktória, Rácz Zoltán képviselők elhagyják az üléstermet,
jelen van 8 képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 8 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
201/2019. (VII.4.) határozata
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a Szekszárd 6008/50 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő –
jelenleg kialakítás alatt lévő - szekszárdi 6008/50 hrsz-ú, 3000 m2
alapterületű, kivett építési terület megnevezésű ingatlan
értékesítéséhez a Domi Transport e.c. (7173 Zomba, Fő tér 8.)
részére az előzetes ingatlanforgalmi értékbecslés által
megállapított 5000 Ft/m2+ ÁFA vételáron.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a jogerős telekalakítási
engedélyt követően az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

26. Javaslat önkormányzati ingatlanok átminősítésére és az értékesítésük
jóváhagyására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 8 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
202/2019. (VII.4.) határozata
a Szekszárd, 10740/1, 10730/1, 5718/1 ,10355, valamint
10596/8 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről és értékesítéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése
1.1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi
10740/1 hrsz-ú, 323 m2 alapterületű, kivett, közforgalom elől
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elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 412/2018. (XII.11.) számú
határozatában foglalt feltételek szerint.
1.2.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 10730/1 hrsz-ú, 1156 m2 alapterületű, kivett
közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan
értékesítéséhez a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 413/2018.
(XII.11.) számú határozatában foglalt feltételek szerint.
1.3.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 5718/1 hrsz-ú 59 m2 alapterületű, kivett, közforgalom
elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 425/2018. (XII.11.) számú
határozatában foglalt feltételek szerint.
1.4.
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő,
szekszárdi 10355 hrsz-ú 89 m2 alapterületű, kivett, közforgalom
elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 55/2019. (II.19.) számú
határozatában foglalt feltételek szerint.
1.5.
hozzájárul a szekszárdi 10596/8 hrsz-ú, 157 m2
alapterületű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan
üzleti vagyontárgyak közé történő átminősítéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
megállapítja, hogy a fent nevezett ingatlanok már nem
szolgálják a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy
hatáskör gyakorlását, ezért azokat a forgalomképtelen
törzsvagyonból átsorolja az üzleti vagyontárgyak közé.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a
fenti vagyontárgyak forgalomképessé minősítéséről.
Határidő:
Felelős:

2019. november 30.
dr. Molnár Kata jegyző

27. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézményekben
közétkeztetés
biztosítására vonatkozó
szerződések
módosítására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 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 8 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
203/2019. (VII.4.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézményekben közétkeztetés biztosítására
vonatkozó szerződések módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Kölyökmenza Kft-vel 2016. február 26. napján
kötött vállalkozási szerződés 4. számú módosítására vonatkozó
javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal.
2.
felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés 4. számú
módosításának az aláírására.
Határidő:
Felelős

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester

3.
elfogadja a Kölyökmenza Kft-vel és Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft-vel 2015. március 16. napján kötött, főző- és
tálalókonyhák bérletére vonatkozó szerződés 1. számú
módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerinti
tartalommal.
4.
felhívja a polgármestert a főző- és tálalókonyhák
bérletére vonatkozó szerződés 1. számú módosításának az
aláírására.
Határidő:
Felelős

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester
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28. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász
Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Az a kérdés merült fel, hogy a helyi íjászatot vagy az
országost érinti a megállapodás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Egy világbajnokságot szeretne a szövetség Szekszárdra hozni. Elég
kemények a feltételei a verseny megrendezésének, úgyhogy ebben még egyeztetniük kell a
feleknek. A költségvetést csak addig kívánják terhelni, amíg városmarketing céljából megéri a
városnak.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 8 fő – 8 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
204/2019. (VII.4.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Íjász Szövetség között kötendő, jelen előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodást az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja;
2.
felhívja polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.
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Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Megkéri alpolgármester asszonyt, hogy röviden tájékoztassa a
közgyűlést a teniszpályák kapcsán megszületett újabb bírósági ítéletről.
dr. Haag Éva alpolgármester: A Pécsi Ítélőtábla jogerős ítélete megszületett a teniszpályákat
illetően. A Kerekes László képviselő érdekkörébe tartozó társaságokkal kötött az
önkormányzat a teniszpályák üzemeltetésére szerződést, a képviselő és családtagjaik tulajdoni
pert indítottak, a Szekszárdi Törvényszék első fokon elutasította a kereseti kérelmét, melyet
tegnapi napon a Pécsi Ítélőtábla is megerősített. Ettől az ítélettől tette függővé az ún.
birtokper tárgyalását a bíróság. Abban a perben ideiglenes intézkedést hozott a bíróság és
feljogosította az önkormányzatot a teniszpályák birtoklására.
Ács Rezső polgármester: Az, hogy egy képviselő perben áll az önkormányzattal és az
önkormányzati vagyont rongálja, erre az elmúlt időszakban nem volt példa. Hasonló az ügy az
Alfa-Nova perekhez, akik szintét több pert indítottak az önkormányzat ellen és lassan minden
pert megnyert az önkormányzat. Ezzel újabb lépést tudnak tenni annak érdekében, hogy ne
rombolják tovább az épület állagát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Balázs képviselő visszatér az ülésterembe, jelen van 9 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
205/2019. (VII.4.) határozata
a 166/2019. (V. 29.) számú, az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való
részvételről szóló közgyűlési határozat módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
1.
a 166/2019. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1.
pontját az alábbiakkal egészíti ki:
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„ A fejlesztés célja és a fejlesztéssel érintett utca azonosító
adatai: Mérey utca felújítása teljes hosszában, 7100 Szekszárd,
765 hrsz.”
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
a 166/2019. (V. 29.) önkormányzati határozat 2. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához a
szükséges önerő összegét - melynek mértéke 46.421.835,- Ft Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetése terhére biztosítja.”
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
206/2019. (VII.4.) határozata
új pályázat benyújtásáról a KEHOP-1.2.1 kódszámú, Helyi
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás című pályázati felhívásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elhatározza, hogy újból pályázatot nyújt be a KEHOP1.2.1 kódszámú pályázati felhívásra a „Helyi klímastratégiák
kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálás” című felhívásra;
2.
felhívja a polgármestert a támogatási kérelem
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 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
207/2019. (VII.4.) határozata
a "TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása"
c. pályázat vonatkozásában az ingatlan ingyenes használatba
vételéről szóló szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
úgy határoz, hogy a „TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003
Ügyeleti központ kialakítása" című pályázat megvalósítása
érdekében kötött, az ingatlan ingyenes használatbavételéről
szóló, a határozat mellékletét képező szerződést módosítja a
Tolna Megyei Kormányhivatallal, mint a Szekszárd, Ybl Miklós
utca 1. szám alatt található, 1769/2 helyrajzi számú ingatlan
vagyonkezelőjével;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert az ingatlan
használatbavételéről szóló szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

ingyenes

2019. július 12.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
208/2019. (VII.4.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 167/2019. ((V.29.), a 171-172/2019. (V.29.),
a 175-180/2019. (V.29.) számú határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót;
2.
meghosszabbítja
a
Szekszárd
Város
helyi
tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól szóló,
116/2019. (IV.25.) számú önkormányzati határozat 2. pontjának
határidejét 2019. szeptember 30-ig.
Határidő:

2019.július 04.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

30. A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. támogatási kérelme
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni a pótlólag kiküldött anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
209/2019. (VII.4.) határozata
a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. részére
műsorszolgáltatási többletfeladatok ellátására bruttó 4.000.000
Ft összeget biztosít Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:
3.

2019. augusztus 31.
dr. Molnár Kata jegyző

felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

31. A Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. rendszeres vissza nem térítendő
támogatás iránti kérelme
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
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Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
210/2019. (VII.4.) határozata
a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a 2004. április 6-án kötött, az Önkormányzat
és a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt. között fennálló
megállapodás megszüntetéséhez,
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt megszüntető okirat
elkészítésére,
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
3.

felhívja a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.

Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás tervezetének a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
részére megküldésére a szabályszerűség kérdésében való
állásfoglalás végett,
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
dr. Molnár Kata jegyző

5.
felhívja a polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló
Iroda jóváhagyó véleménye esetén a támogatási megállapodást
írja alá.
Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester
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32. A Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelme
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésül elmondja, hogy a Szekszárdi Asztalitenisz Klub
visszaadott egy bérlakást, melyre a Kosárlabda Sport Club tart igényt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
211/2019. (VII.4.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól
szóló 3/1994.(II.1.) Kt. rendelet 4. § (8) bekezdése alapján
1.
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére az alábbi lakás
tekintetében biztosít három év határozott időtartamra 2019.08.01-2022.07.31-ig - bérleti jogot:

Szekszárd, Széchenyi u. 43. 1/4.
Határidő:
Felelős:

2019. július 04.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés
megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

2019. július 31.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

33. Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázatok
benyújtásának jóváhagyására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ács Rezső polgármester: Ismét lehetősége nyílt az önkormányzatnak a JETA pályázatok
benyújtására. Járdaépítés, akadálymentesítés, vízkárelhárítási tervek megvalósítására
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kerültek beadásra a pályázatok, a határidő 2019. június 30. volt. A közgyűlés jóváhagyását kéri
a pályázatok benyújtásához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
212/2019. (VII.4.) határozata
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Járdák
felújítása” című pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány felhívására, „Járdák felújítása” című pályázata
benyújtását az alábbiak szerint:
A beruházás összköltsége:
Saját erő összege:
A támogatás intenzitása:

20 millió Ft;
0 Ft;
100 százalék;

2.
felhívja a polgármestert a pályázati felhívásban foglaltak
teljesítésére 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 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
213/2019. (VII.4.) határozata
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Vízkár
elhárítási védelmi terv” című pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány felhívására, „Vízkár elhárítási védelmi terv” című
pályázata benyújtását az alábbiak szerint:
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A beruházás összköltsége:
Saját erő összege:
A támogatás intenzitása:

5 millió Ft;
0 Ft;
100 százalék;

2.
felhívja a polgármestert a pályázati felhívásban foglaltak
teljesítésére 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 9 fő – 9 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
214/2019. (VII.4.) határozata
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „Járdák
akadálymentesítése” című pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a 3. ablak vonatkozásában a „Járdák
akadálymentesítése” című pályázat benyújtását 10.526.316 Ft
összköltségben, - 95 %-os támogatási intenzitás mellett - a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, melyhez
526.316 Ft önerő szükséges;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges önerőt, 526.316 Ft-ot a
megvalósítás évének költségvetése terhére biztosítja;
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármestert a pályázati felhívásban foglaltak
teljesítésére és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 11 óra 10 perckor berekeszti
az ülést.
K.m.f.
Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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