Szám: IV.56-10/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. július 2-án
(csütörtökön) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kerekes László, Kővári László, Pap
Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs képviselők
Távolmaradását jelezte:

dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória képviselő

Ülés közben érkezett:

Zaják Rita képviselő

Összesen: 12 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

dr. Cseke László könyvvizsgáló,
dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke,
dr. Kiss Mária a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagja

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Az alábbi napirendi pont javaslatok
kerültek kiküldésre a képviselők részére.



Előterjesztés a Kadarka utcai óvoda és a Polgármesteri Hivatal épületének
felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésről
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő



Előterjesztés Szekszárd MJV tulajdonában lévő cégek közérdekű adatszolgáltatási
kötelezettségéről
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő



Előterjesztés ideiglenes bizottság felállításáról
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő



Előterjesztés Szekszárd MJV tulajdonában lévő Szekszárdi Vasárnap Önkormányzati
hetilap szerkesztéséről
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Zaják Rita képviselő
Dr. Mezei László képviselő
Kerekes László képviselő

A napirenddel kapcsolatban egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 177. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 4 igen szavazattal, 8 nem
szavazat mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel a 178. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 8 nem
szavazat mellett elvetett.
Zaják Rita 9 óra 4 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Szavazásra teszi fel a 179. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 8 nem
szavazat mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel a 180. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 5 igen szavazattal, 8 nem szavazat mellett
elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
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elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.
(IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének ……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020.
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
mulasztására
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjaira
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése,
visszaszorítása és kezelése érdekében
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

16.

Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő
ellátásához
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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17.

Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés
megújítására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Javaslat fedezet biztosítására „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Alapítványok támogatása Sport-, Ifjúsági- és Kulturális Keretből
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

20.

SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
23.

Javaslat kitüntető díjak adományozására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágításának megtárgyalására
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:
25.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Közbeszerzési Tervének módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Város

Önkormányzatának

2015.

évi

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(171. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Nem kívánja kiegészíteni az írásban előterjesztett
véleményt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
17/2015. (VII.8) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló
20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: A rendelettervezet 2. sz. mellékletében a 2. Számú Óvoda
elnevezését kéri pontosítani.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
18/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete
a helyben
központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél
és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
19/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi
étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Nem az a baj, hogy 5%-ot emelnek az étkeztetési hozzájáruláson. Az a
baj, hogy nem Szekszárdról és a környékéről szerzik be az alapanyagot. Ebben alapvetően a
városnak, a közgyűlésnek, polgármester úrnak tenni kellene valamit, mert ez a városkörnyék,
a város gazdasági élénkítéséhez tartozna hozzá.
Ács Rezső polgármester: Felkéri Bay Attila igazgató urat a válaszadásra.
Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: A legnagyobb probléma,
hogy nagy a konyha, ezért nincs a környéken akkora vállalkozás, aki el tudja látni a
beszállítást nagy tételben. Ahhoz, hogy normális minőséget tudjanak szolgáltatni,
homogénnek kell lennie az alapanyagnak.
Rácz Zoltán képviselő: Szándékosan, nem igazgató úrhoz intézte a kérdést, és a kritikát,
hanem a közgyűléshez, illetve polgármester úrhoz.
Ács Rezső polgármester: Igazgató úr teljesen korrekt választ adott. Ha Rácz képviselő úrnak
konkrét javaslata van azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki ekkora mennyiségben tud
beszállítani, azt nagyon szívesen veszik.
Zaják Rita képviselő: Akik ezt a konyhát megálmodták, legyenek szívesek most mindent
megtenni azért, hogy a helyi beszállítók helyzetbe hozhatók legyenek. A bizottsági ülésen
felmerült például a hús beszállítása. Biztos vannak olyan területek, amelyeket lehet ez
irányba fejleszteni. Vannak olyan vállalkozások a környéken, akikkel lehet tárgyalásokat
folytatni. Kéri polgármester urat, hogy ezeket tekintse át és ha erre van lehetősége, akkor
folytassa le a szükséges tárgyalásokat. Ez nem az igazgató úr feladata egy személyben,
hanem a tulajdonosnak a feladata is kell, hogy legyen.
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Ács Rezső polgármester: Keveredik a tulajdonos és a management közötti felelősségi és
hatásköri feladatok köre. Mint a tulajdonos képviselője minden olyan segítséget meg kíván
adni az összes önkormányzati cégnek, amelyet ők igényelnek. Az alapanyag beszállítási
szerződésben nem a polgármesternek, meg a közgyűlésnek kell leülni első körben a
lehetséges partnerekkel, résztvevőkkel. Amikor szükséges, akkor természetesen az
önkormányzatnak be kell kapcsolódnia ezekbe a tárgyalásokba. De ahhoz először a
managementnek kell megkeresnie a lehetséges beszállítókat igazgató úr tájékoztatása
alapján. Egyelőre ezeken a területeken ilyen nagy volumenű mennyiség kiszolgálására nem
nagyon lelhető fel a környéken olyan beszállító, aki a szükséges minősítéseket is, és a
szükséges mennyiséget is tudja biztosítani. A mennyiség mellett nagyon fontos a minőség is,
hiszen a közétkeztetésben résztvevők jelentős része gyermek. Egyébként is odafigyelnek a
közétkeztetésben felhasznált anyagokra és a felszolgált ételekre, de a gyerekek tekintetében
ezt még fokozottabb figyelemmel veszik.
dr. Mezei László képviselő: Nyilvánvaló, hogy ezt az iszonyatos mennyiségű terméket valaki
Magyarországon megtermeli. Az egész ország tudja, hogyan működik a budapesti zöldség és
gyümölcspiac, felszállítják az Alföldről, ráteszik az óriási árréseket, aztán utána ismét újabb
árrésekkel megvesszük. Javasolják igazgató úrnak, keresse meg, azokat a termelőket az
Alföldön, Mórahalom térségében, akik nagy mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt szállítanak
fel Budapestre. Igazgató úr szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a termelőkkel és ott vegye
meg, mert ezzel jelentős nyereséget lehet produkálni.
Ács Rezső polgármester: A helyi termékek körében 30 km sugarú az a kör, amelyen belül ez
a lehetőség fennáll az alapanyag beszerzést illetően. Egyebekben pedig a Diákétkeztetési
Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, közbeszerzést kell, hogy lefolytasson
valamennyi alapanyag vonatkozásában.
Zaják Rita képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Tolle tejet nem Szekszárdról
szállítják a Diákétkeztetési Kft-hez, hanem Szegedről.
Ács Rezső polgármester: Ez a cégnek az üzletpolitikája, ebbe nem tudnak beleszólni. Nyilván
a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot adótól szerzik be például a
tejtermékeket is.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
20/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
21/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete az iparosított
technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot
célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a
rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: A város csatlakozott a klímabarát települések sorába. Véleménye
szerint nem az égetést kellene preferálni, hanem venni kellene egy olyan darálógépet, amivel
végig lehetne járni a hegyoldalt, a hulladékot ledarálni és komposztálni.
Ács Rezső polgármester: A hulladékgazdálkodási rendszernek fontos eleme egy komposztáló
rendszer, mely kint van a szennyvíztelep környékén. A komposztálás, mint lehetőség,
nagyüzemi szinten és keretek között, az Alisca Terra Kft. bevonásával és közreműködésével
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évek óta fennálló lehetőség. Rendszeresek a zöldjáratok, melyek begyűjtik a zöldhulladékot
és a komposztáló telepre szállítják. Ez a rendelet olyan lehetőséget biztosít, amelyben
eldönti majd az adott állampolgár, hogy ő komposztálni szeretne, vagy azt a kis mennyiséget,
amely keletkezett, azt szeretné elégetni.
Rácz Zoltán képviselő: Nem a városban keletkező hulladékról beszélt, a tanyavilágban
tízszeres mennyiség keletkezik és azt nem kívánatos elégetni. Erre kellene értelmes
megoldást találni.
Ács Rezső polgármester: A komposztálás lehetősége rendelkezésre áll.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén foglalkoztak ezzel a
kérdéssel is, felkérték a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségét,
amiről Rácz képviselő úr beszélt. A nagyobb területi szőlészek venyigezúzóval megoldották
ezt a kérdést.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
22/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete az avar és kerti
hulladékok nyílt
téri égetéséről szóló 5/2011. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének ……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és tett egy módosító
javaslatot, miszerint javasolja a közgyűlésnek, hogy azok az egyesületi tagok, akik 48. év
egyesületi tagságot betöltötték, már nem aktívak, mert nyilván énekelni már nem tudnak, de
résztvevői az egyesület életének, megkaphassák az 50. évért járó „Szekszárd városért a
művészet erejével” című elismerő kitüntetést.
Szabó Balázs 9 óra 33 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Humán Bizottság módosító indítványának
elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének
23/2015. (VII.8.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések
és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A két intézményből összesen hány munkavállalóról van szó?
dr. Varga Katalin jegyző: Összesen hatan látnak el a két intézményben most pénzügyigazdálkodási feladatokat és 5 főt tud átvenni ebből a Polgármesteri Hivatal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
145/2015.(VII.02.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 7. függelékét képező
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) e
határozat 1. melléklete szerinti módosítását.
Határidő:
Felelős:

9.

2015. július 2.
Dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015- 2020.
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részleteiben is tárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta, de nem döntött
az előterjesztés tárgyában.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Nem kérdést szeretne feltenni, hanem pontosítást kér Kővári úrtól.
Ott volt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén és nem ez a határozat született. Arról
beszéltek, hogy sok mindennel nem értenek egyet. Javaslatukat polgármester úr
leszavaztatta, hogy alakuljon egy ideiglenes bizottság, amelyik éppen ezzel a témával
foglalkozna. Kéri Kővári László elnök urat, hogy a bizottsági ülésen elmondott véleményét
mondja el a közgyűlés előtt is, mert egyébként az korrekt volt, ez viszont nem korrekt.
Ács Rezső polgármester: A napirendi pont tárgyalásának az elején a bizottsági elnökök a
bizottság véleményét, határozatát ismertetik. Most ez a határozat nem így szólt? Az, hogy a
vitában mik hangzanak el, azt majd nyilván itt is el kell, és el is lehet mondani. Jelenleg a
kérdések szakaszban vannak.
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Zaják Rita képviselő: A 14. oldalon szerepel az 1. számú óvoda további energetikai
korszerűsítése. Ez mit jelent? Egy ilyen gazdasági programban, ami konkrét számadatokat,
nem tartalmaz, nevesíteni kell így - ahogy itt nevesítve van – az utcákat, intézményeket,
konkrétan. Vagy ez csak egy nagyvonalú, általános tervezés az elkövetkezendő időszakra
vonatkozóan? A 20. oldalon olvasta azt, hogy az előző ciklusban 14 km járólapos járda
készült el és 2020-ig 10 km járdaszakaszt újítanak fel.
Ács Rezső polgármester: Az 1. számú óvodának több épülete van és mindenhol még nem
hajtották végre az energetikai korszerűsítéseket, ezeket szeretnék tovább vinni.
Märcz László igazgatóság vezető: Egy KEOP pályázatot készítettek elő, ami nem nyert. Még
lehet, hogy ezek a pályázatok ki lesznek írva és minden óvodában szeretnének energetikai
felújítást.
Ács Rezső polgármester: Egy gazdasági program stratégiai célokat kell, hogy
megfogalmazzon. Annak érdekében, hogy ez minél nagyobb társadalmi támogatottsággal
bírjon, 10 fórumból álló sorozatot bonyolítottak le, ahol elmondták az elképzeléseiket és az
ott résztvevőktől megkapták a megerősítést, kiegészítéseket. Ez szélesebb annál, mint egy
szigorúan vett gazdasági program. Ez egy összefüggő rendszerként kezelendő és ebben a
gazdasági közegben, amelyben a város működik, amelyben a fejlesztéseknek nagyon fontos
szerepe van, el kell helyezni azt a szociális ellátó rendszert, amely a munkahelyteremtés, a
munkában résztvevő, munkába járó szülők szempontjából, az ellátó rendszer óvodai, iskolai,
bölcsődei ellátó rendszert alkalmazza. Indirekt módon az ellátó rendszer kiépítésével,
kiszélesítésével, megerősítésével is hozzá tudnak járulni a helyi gazdaság megerősödéséhez.
Amikor elkezdték az előző ciklust, 10 km járdát ígértek, ezt túl tudták teljesíteni. Ebben a
ciklusban a 10 km nem azt jelenti, hogy annál többet nem fognak megcsinálni. A múlt is
mutatja, ahogy amíg a költségvetési források és lehetőségek rendelkezésre álltak, folytatták
a járdaépítést. Ez a minimum, amit szeretnének megvalósítani. Bíznak abban, hogy akár az
ITP keretében kapott források igénybevételével és kiegészítésével, akár a vállalkozói
felajánlásokkal, akár pályázati források igénybevételével, ennél jóval többet tudnak majd
megépíteni. De a költségvetés minden évben meg fogja határozni azt a nagyságrendet,
amelyet az adott esztendőben erre a célra tudnak fordítani.
Rácz Zoltán képviselő: Egy olyan bizottságot szerettek volna létrehozni, amely valóban
stratégiai megfontolásokat tart a 7 milliárd forint elköltésénél a legfontosabb szempontnak.
Ez a program, ez nem azt fejezi ki. Két konkrét eset felmerült itt és még száz.
Ács Rezső polgármester: Felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a kérdések szakaszában
vannak. Kérdést kíván feltenni?
Rácz Zoltán képviselő: Kérdés lesz azonnal. Miért nem lehet elfogadni azt, hogy másnak is
lehet véleménye, vagy másképp is meg lehet fogalmazni, egy stratégiai tervet? Felmerült a
diákétkeztetés kapcsán is, egy stratégiai jelentőségű téma, amivel foglalkozni kellene. Miért
nem lehet komoly gazdasági ismeretekkel rendelkező képviselőknek a tapasztalatát, olyan
külső szakértőknek a tapasztalatát igénybe venni ennél a stratégiai program kidolgozásánál,
akik ennél sokkal átfogóbban tudnák ezt az egész 7 milliárd Ft-ot hasznosan elkölteni?
14

Zaják Rita képviselő: Annál az óvodánál, ami fel lett újítva, mi a további felújítás? A járdánál
nincs az anyagban, hogy minimum 10 km, akkor javasolja, hogy így kerüljön
megfogalmazásra.
Märcz László igazgatóság vezető: Az előkészített pályázat nem csak az 1. számú óvodára
vonatkozik, hanem minden önkormányzati intézményre. Ebben négy óvoda van, de minden
iskolára készítenek ilyen jellegű energetikai felújítási programot.
Ács Rezső polgármester: Semmi nem tiltotta meg azt, hogy a képviselők akár a fórumokon
elmondják a véleményüket, akár személyesen, akár a szakembereik, hiszen ezekről a
fórumokról készültek emlékeztetők, amik ott elhangzottak beépítésre kerültek a programba.
Ha a programmal kapcsolatban van konkrét kiegészítő javaslat, semmi nem tiltja azt, hogy
ezt megtegyék, akár a bizottsági ülésen, akár a közgyűlésen, ezért nem igazán érti Rácz
képviselő úr kérdését. Nem volt ilyen tiltás, hogy szakemberek részt vegyenek, elmondják a
véleményüket.
Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr soha nem dolgozott nagy cégnél nagy
valószínűséggel. Egy stratégiai tervet úgy szoktak mindig kidolgozni, hogy team munkában
összehozzák azokat az embereket, akik valamilyen ismeretekkel rendelkeznek, és team
munkában végigtárgyalják, végig beszélik azt. Miért nem lehet egy ilyen team-et létrehozni?
dr. Mezei László képviselő: Megerősíti azt, hogy tanult kollégájával kreálni jöttek ide. Nem
látják értelmét annak, hogy csak nyomogassák a gombokat. Arra gondoltak, hogy ha van egy
pénztömeg, akkor talán le kellene ülni, elő kellene készíteni, és ebbe szakembereket kellene
bevonni egy olyan városban, amelyik folyamatosan három ciklus óta nem képes pénzügyileg
helytállni, ahol folyamatosan a költségvetésnek konszolidálnia kell a várost. Jelenleg 3,6
milliárd Ft-ba került a magyar költségvetésnek ez a város és további háromszor 1,1 milliárd
Ft-ért fogja még a kormány konszolidálni a jelenlegi tevékenységnek a hatásait. Ennek a
városnak szüksége van arra, hogy emberek, adott esetben képviselők, leüljenek közösen és
kimunkáljanak olyan megoldásokat, amelyeknek nem az a lényege, hogy a végén a
költségvetésből újabb pénzeszközöket kérnek, hanem ez a város képes lesz olyan döntéseket
hozni, amelyet nem látnak viszont az RTL Klub, ATV csatornákon és nem fogják Szekszárdot a
mutyi városának nevezni. Kreálni akarnak, ahogy ezt novemberben is már elmondta.
Ács Rezső polgármester: Képviselő úr, mi a kérdés? Mit kreálni? Ez egy megfoghatatlan
kérdés.
dr. Mezei László képviselő: Miért nem lehet felhasználni 6,8 milliárd Ft-ot úgy, hogy annak a
város olyan típusú eredményét, hasznát látja, ami mindenki számára előnyös, nem csak
bizonyos csoportok, vagy rétegek számára? Miért nem lehet együtt kreálni?
Ács Rezső polgármester: Rácz Zoltán képviselő úr honnan veszi, hogy nem team munkában
alakult ki az ITP és a gazdasági program? Ezen a programon nagyon sokan dolgoztak, a
képviselők, és a hivatal szakemberei. Nem tud olyan javaslatról az ellenzéki képviselők
munkája során az elmúlt fél évben, ami érdemben hozzájárult volna a város fejlődéséhez és a
működéséhez. Dr. Mezei László képviselő úr kérdésére elmondja, hogy egyértelműen látszik,
hogy a város gazdálkodása stabil, mert a működési bevételek és a működési kiadások úgy
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vannak egyensúlyban, hogy a működési bevételek meghaladják a kiadásokat. A napi
bevételekre a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ami a likviditásban néha fennakadást
okoz, azok a folyamatban lévő nagy projektek. A város működése stabil.
Zaják Rita képviselő: A 32. oldalon szerepel az a mondat, hogy intézmény rendszer
finanszírozásának átvilágítása, kiadások ésszerűsítése. Ez konkrétan mit jelent? Szekszárd
város gazdálkodásában az elmúlt években az egyensúly mitől állt be? Mekkora összegtől és
hogyan került ez a gazdálkodás egyensúlyba?
dr. Mezei László: November óta nem sikerült munkakapcsolatot és megértést kialakítani.
Polgármester úr által előterjesztett költségvetésben a 33. oldalon egy 3x1,1 milliárd Ft-os
költségvetési konszolidáció szerepel. Eddig a város kapott 3,6 milliárd Ft-os konszolidációt.
Ha nem kellett beépíteni ennek a városnak évi 1100 millió Ft költségvetési segítséget, akkor
hogyan gazdálkodik? Miért konszolidálják Szekszárdot állandóan, hogy ha olyan jó a
gazdálkodása? Miért vannak olyan saját tulajdonú kft-k, amik úsznak az adósságtól? Miért
működtetnek olyan cégeket, melyek folyamatosan veszteséget termelnek?
Ács Rezső polgármester: Dr. Mezei László képviselő úr kérdései már megválaszolásra
kerültek, amikor a három éves terveket tárgyalták, akkor felvetette már ezeket a kérdéseket.
A fejlesztések finanszírozásához szükség van néha külső források igénybevételére. De ha
megnézik a város működését, akkor valóban azt mondhatják, hogy stabil lábakon áll. Zaják
Rita képviselő asszony kérdésére elmondja, hogy 2007-2008 óta ez a helyzet. A vállalkozói
fórumokon minden évben bemutatták, hogy a működési bevételek meghaladták a működési
kiadásokat és nem volt arra szükség, hogy üzlethelységeket és cégeket adjon el a város, mert
tudták biztosítani a stabil működési feltételeket. Ennek semmi köze nem volt sem a kötvény
kibocsátáshoz, sem a konszolidációhoz és a vállalkozói fórumokon is elmondták, hogy 2010
óta több mint 10 milliárd Ft-tal nőtt a város vagyona. Az a fajta befektetés, amelyet az állam
átvállal a várostól, itt marad a szekszárdiaknak vagyonban és ezzel tudnak gazdálkodni. A 32.
oldalon szereplő átvilágítással kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy több esetben
már elkezdték az intézményrendszer átvilágítását. Folyamatosan próbálják keresni azokat a
lehetőségeket és megoldásokat, amellyel még hatékonyabbá, még jobban működtethetővé
tudják tenni az intézményeket. Folyamatosan célszerű vizsgálni azt, hogy milyen
beruházásokat érdemes annak érdekében megtenni, hogy maga a működtetés és az
üzemeltetés, akár a fűtés, akár az áramellátás még olcsóbb és még hatékonyabb legyen. Ez
egy olyan folyamat, amely benne lesz majd a következő gazdasági programban.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A bizottsági ülésen valóban felvetette, hogy vannak olyan részek,
melyeket a következő öt éves programba be kell építeni. 2006. óta szisztematikusan épül fel
ez a tervezet, a turizmusfejlesztéstől az egyéb fejlesztéseken át sok mindent érint, az adott
évben ezeket aktualizálni kell. Nehéz előre megmondani, hogy egy adott feladathoz milyen
pénzügyi háttér, milyen pályázati lehetőségek lesznek biztosítva.
Rácz Zoltán képviselő: A 10 milliárd Ft-ból egyetlen fillér sem fordítódott olyan beruházás
megvalósítására, mely hasznot hozott volna.
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Zaják Rita képviselő: Szeretné, ha a 32. oldalon - ahol a pénzügyi egyensúly fenntartásáról
esik szó - szerepelne, hogy a várost mekkora összeggel konszolidálta az állam és mennyi
uniós forrást használtak fel. Mivel a program a Paks II. beruházást tényként kezeli, ezért
támogatni nem tudja az előterjesztést.
Kerekes László képviselő: Nemmel fog szavazni, de ez nem azt jelenti, hogy Szekszárd
fejlődése ellen van. Nem győzte meg az a 10 alkalmas fórumsorozat, melyen körülbelül 200
fő vett részt összesen a lakosság részéről, ezért erre alapozni egy hosszú távú fejlesztési
programot nem lehet. Kifogásolja, hogy a program nem tartalmaz pénzügyi tervet,
számadatokat.
Ács Rezső polgármester: A gazdasági program egy stratégia, maga a számszerűsége a
költségvetési koncepcióban és a költségvetési rendeletben jelenik meg.
Kerekes László képviselő: Hangsúlyozza, nem azért szavaz nemmel, mert a város fejlődése
ellen van. Vannak a programban olyan elemek, melyeket nem tud támogatni. Több
előkészítő munka kellett volna véleménye szerint.
dr. Haag Éva alpolgármester: A gazdasági program egy jövőre vonatkozó stratégia, ezért
nem tartalmaz a múltra vonatkozó megjegyzéseket. Az új ellenzéki képviselőknek fél év állt
rendelkezésükre, hogy megismerjék a közgyűlés működését és, hogy az önkormányzat
működését áttanulmányozzák. Úgy látja, hogy ez nem sikerült, az önkormányzat nem egy
gazdálkodó szervezet, jogszabályban meghatározott kötelező feladatai vannak. Ezek a
feladatok többnyire nem rentábilisak, nem hoznak hasznot, mégis kötelező az önkormányzat
számára, mert a település működéséhez szükséges. Vannak olyan szolgáltatások, melyek a
lakosság életszínvonalát növelik és segítik, viszont nem gazdaságosak. Az ellenzéki
képviselők javaslataikkal próbálják azt a látszatot kelteni, hogy ezek építő jellegű javaslatok.
Most már megállapítható, hogy ezek a javaslatok nem építő jellegűek, ugyanaz a néhány
dolog jön elő közgyűlésről, közgyűlésre. A munkájuk nem építő jellegű, hanem romboló. Az
ellenzéki képviselőket nem azzal a felhatalmazással küldték ide, hogy romboljanak, hanem,
hogy segítsék a közgyűlés munkáját, segítsék a többség munkáját azzal, hogy építő jellegű
javaslatokat tesznek.
További hozzászólás nem lévén, a polgármester a vitát lezárja.
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy Zaják Rita képviselő fogalmazza meg módosító
indítványát.
Zaják Rita képviselő: Visszavonja módosító javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
146/2015.(VII.02.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági
Programja 2015-2020.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. § alapján az Önkormányzat 2015-2020. évekre
szóló gazdasági programját elfogadja.
(A Gazdasági Program jelen határozat mellékletét képezi.)
Határidő:
Felelős:
10.

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester

Törvényességi felhívás Szekszárd
Közgyűlésének mulasztására
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Rácz Zoltán képviselő ügyrendi hozzászólás: Személyes megtámadottság miatt szeretne
majd a nyilvános ülés végén reagálni dr.
Haag Éva alpolgármester asszony által
elmondottakra.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A határozati javaslat 2. pontja mit jelent?
Ács Rezső polgármester: Az ALFA-NOVA Kft. benyújtotta azt a gázszállítói szerződést,
amellyel a következő fűtési szezonban biztosítja a város távhő-szolgáltatási rendszerének
ellátására a fűtőanyagot. A 2. pont arra vonatkozik, hogy ennek fedezetére biztosítékot
mutasson be a cég.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
147/2015.(VII.02.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
mulasztására tett törvényességi felhívás elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/479-1/2015. számon
tett törvényességi felhívását elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa
döntéséről a Tolna Megyei Kormányhivatalt.
3.
A Közgyűlés elfogadja a polgármester tájékoztatását a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a
szolgáltatás biztosítására vonatkozó álláspontjáról.

Határidő:
Felelős:

2015. július 6.
Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
148/2015.(VII.02.) határozata
a távhőszolgáltatás biztonságos működése érdekében
biztosíték kérése a működés garantálására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
felhívja a távhőszolgáltatást végző ALFA NOVA Energetikai
Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.-t, hogy a Szekszárd
közigazgatási területén végzett távhőszolgáltatás biztonságos
működése érdekében adjon a Ptk. szerinti további biztosítékot
a működés garantálására.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást a Ptk. szerinti szerződést biztosító
mellékkötelezettség kidolgozásáról és szerződésbe foglalásáról.
Határidő:
Felelős:
11.

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
19

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a kiegészítésekkel, módosításokkal
egybeszerkesztett 2014. évi Aranykönyvi bejegyzést az előterjesztés szerint jóváhagyásra
javasolja a közgyűlésnek.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke: Az időközben beérkezett
információk alapján a 62-63. oldalon a kérdőjel helyére kéri a „2. helyezés” kifejezést beírni.
Az egyik civil szervezet neve elírásra került a tervezetben, kéri „Paradance Egyesület”-re
javítani. Továbbá a Polgármesteri Hivatal jelzése alapján pontosításra kerülne még az
„Önkormányzat” fejezetnél az október 12-i választásokkal kapcsolatos bejegyzés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
149/2015.(VII.02.) határozata
2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2014. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
2.
A
Közgyűlés
megköszöni
Szerkesztőbizottság munkáját.

az

Aranykönyvi

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

1-2. pont tekintetében: 2015. július 2.
3. pont tekintetében: 2015. augusztus 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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12.

Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
150/2015.(VII.02.) határozata
kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
köztemetők folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében
2016. június 30-ig meghosszabbítja a Panteon Kegyeleti
Közszolgáltató Kft-vel megkötött és 2015. június 30-án lejáró
kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A Közgyűlés felhatalmazza
a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, a jegyzőt
annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

13.

Javaslat az óvodák 2015/2016. nevelési évi csoportjaira
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
151/2015.(VII.02.) határozata
a 2015/2016. nevelési év óvodai, bölcsődei és családi napközis
csoportjairól
1.
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 az alábbiak szerint hagyja jóvá
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten (a továbbiakban: 1.
Számú Óvoda) 2015/2016. nevelési évi óvodai csoportjainak
indítását:
Az 1. Számú Óvodában 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) álláshellyel.
(A csoportok számának 10-ről 11 csoportra emelése miatt 2
óvodapedagógus és 1 dajka álláshely bővítésével egyidejűleg.)
2.
A Közgyűlés az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda (a továbbiakban: Gyermeklánc Óvoda)
2015/2016. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
A Gyermeklánc Óvodában 11 óvodai csoport indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11,5 dajka, illetve 3
pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15,5
pedagógiai munkát közvetlenül segítő) álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

3.
A Közgyűlés támogatja, hogy Szekszárd- Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi
2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és
Családi Napközi (a továbbiakban: 2. Számú Óvoda) 2015/2016.
nevelési évi óvodai csoportjainak indítását a szekszárdi feladatellátási helyeken:
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A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 7 óvodai
csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár,
7 dajka, illetve 2 pedagógiai asszisztens (összességében 16
pedagógus és 10 pedagógiai munkát közvetlenül segítő)
álláshellyel.
4.
A Közgyűlés támogatja, hogy Szekszárd- Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 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 2. Számú Óvoda 2015/2016. nevelési évi bölcsődei és
családi napközis csoportjainak indítását a szekszárdi feladatellátási helyeken:
A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 1
bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó és 1 dajka
álláshellyel, illetve 1 családi napközis csoport indulhat 1,5
családi napközis nevelő álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2015. július 10.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

5.
A Közgyűlés a 2015. szeptembertől decemberig történő
időszak finanszírozására – amennyiben indokolt – 2015.
szeptember 30-ig tér vissza.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

6.
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Wunderland
Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Óvodája a 2015/2016. nevelési évet 11 gyermekcsoportban
szervezze.
Határidő:
Felelős:

14.

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat teljes körű
képviseletét az Egyesületben dr. Máté István képviselő lássa el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
152/2015.(VII.02.) határozata
a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe
(8200 Veszprém, Házgyári út 7.) intézményi tagként és
nyilatkozik, hogy az Önkormányzat teljes körű képviseletét az
Egyesületben dr. Máté István képviselő látja el, mely megbízás
visszavonásig érvényes.
2.
A Közgyűlés elfogadja az Egyesület Alapszabályát,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert a tagfelvételi kérelem
aláírására és az egyesülethez történő benyújtására.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2015. évi
tagdíj összegének (10.000 Ft) átutalására.
4.
A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy 2016. január 1-től az önkormányzat mindenkor éves
költségvetésébe építse be az egyesület részére fizetendő tagdíj
(alaptagdíj 20.000 Ft/év, kiegészítő tagdíj 1 Ft/év/ lakos)
összegét.
Határidő:
Felelős:

2015. július 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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15.

Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése,
visszaszorítása és kezelése érdekében
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

dr. Kiss Mária a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja: Az önkormányzat az
elmúlt időszakban támogatólag lépett fel a drogstratégia céljainak megvalósításában. A
mostani stratégia is reális célokat tartalmaz, majd a cselekvési terv fogja lebontani ezt
konkrét tevékenységekké. A probléma adott, nem szűnt meg, viszont az ártalmait,
következményeit tompítani tudják.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: Megköszöni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak
munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
153/2015.(VII.02.) határozata
Szekszárd város stratégiájáról a kábítószer-terjesztés és
fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a kábítószer –terjesztés és fogyasztás megelőzése,
visszaszorítása és kezelése érdekében elkészült Szekszárd Város
Stratégiáját elfogadja és a benne foglaltakat alapnak tekinti.
2.
A Közgyűlés a stratégiában megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a
Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hogy keressenek
pályázati lehetőségeket és az ehhez szükséges költségvetési
támogatásokra tegyenek javaslatot.
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3.
A Közgyűlés a stratégia eredményeinek megtárgyalására
évenként visszatér.
4.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum tagjainak.
5.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
kapcsolatos anyagok városi honlapra történő felkerüléséről.
Határidő:
Felelős:

16.

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő ellátásához
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
154/2015.(VII.02.) határozata
közgyűlési hozzájárulásról a VII. számú felnőtt háziorvosi
körzet helyettesítéssel történő ellátásához
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárulását adja a VII. számú felnőtt háziorvosi
körzet helyettesítéssel történő ellátásához 2015. 08. 01-től
2016. 02. 01-ig.
2.
A Közgyűlés hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy a
helyettesítési feladatokat dr. Baki Magdolga lássa el napi két
órában úgy, hogy a helyettesítés alatti rendelési idő a saját
körzetének (X. számú körzet) rendelési idejét nem érinti. dr.
Baki Magdolna háziorvos akadályoztatása esetén a
helyettesítési feladatot dr. Benedek Nikoletta háziorvos látja
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el. A helyettesítő orvosok a helyettesítés időtartama alatt a
felnőtt háziorvosi ügyeletben is kötelesek dr.
Balogh
Adrienne helyettesítését ellátni.
3.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket
értesítse.
Határidő:
Felelős:

17.

2015. július 3.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés
megújítására
(160. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
155/2015.(VII.02.) határozata
a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási
szerződés megújításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja a szekszárdi 2. számú háziorvosi körzetre
vonatkozó feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti
tartalommal.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. július 15.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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18.

Javaslat fedezet biztosítására „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
156/2015.(VII.02.) határozata
fedezet biztosításáról „A közbiztonság növelését szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat
megvalósításához
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
„Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések”
című 199528 kódszámú pályázati projekt keretében lefolytatott
közbeszerzési eljáráshoz a szükséges fedezetet biztosítja és a
projekt megvalósításához 2.952.636 Ft-ot biztosít a 2015. évi
költségvetés „Felhalmozási Tartalék” keret terhére.
Határidő:
Felelős:
19.

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester

Alapítványok támogatása Sport-, Ifjúsági- és Kulturális Keretből
(159. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a közgyűlés
jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
157/2015.(VII.02.) határozata
alapítványok támogatásáról a Sport-, Ifjúsági- és Kulturális
Keretből
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Humán Bizottság 2015. évi Sportkeretéből
100.000-, Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítvány támogatására:

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány
100.000-, Ft
2.
A Közgyűlés a Sportélmény Alapítvány Sportkeretre
benyújtott pályázatot nem támogatja.
3.
A Közgyűlés a Humán Bizottság 2015. évi Ifjúsági
Keretéből 810.000-, Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok
támogatására:










Keresztény Nevelésért Alapítvány
50.000-, Ft
Az Egészségért Alapítvány
60.000-, Ft
Az Egészségért Alapítvány
50.000-, Ft
„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány
100.000-, Ft
Nyitott Világ Alapítvány
150.000-, Ft
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
130.000-, Ft
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány
70.000-, Ft
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
50.000-, Ft
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
150.000-, Ft

4.
A Közgyűlés a Sportélmény Alapítvány által az Ifjúsági
Keretre benyújtott, valamint az Egészségért Alapítvány által az
Ifjúsági Keretre benyújtott 2 pályázatát nem támogatja.
5.
A Közgyűlés a Humán Bizottság 2015. évi Kulturális
Keretéből 270.000-, Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok
támogatására:





Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány
70.000-, Ft
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány
40.000-, Ft
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
80.000-, Ft
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
80.000-, Ft
29

6.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

20.

1-5. pont tekintetében: 2015. július 2.
6. pont tekintetében: 2015. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(157. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti a kérelem tartalmát. 1,5 millió Ft támogatást javasol
biztosítani az egyesület részére. Javasolja, hogy az egyesület a tevékenységét a
belterületekre is terjessze ki a jövőben. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
158/2015.(VII.02.) határozata
SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
támogatási kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési
Egyesület részére a 2015. II. félévi bűnmegelőzési feladatok
ellátására 1.500.000 Ft támogatást biztosít Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének „Általános Tartalék” kerete terhére.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatási összeget,
készítse el a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
támogatás összegének átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

1. pont tekintetében: 2015. július 2.
2. pont tekintetében: 2015. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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21.

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság a beszámolót a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A hivatal dolgozóinak milyen segítséget jelent ellátogatni a
testvérvárosokba? Szakmailag ők profitálnak ebből? Dinghai városával kötött partnervárosi
kapcsolat felvétele hozott már eredményt? A konfliktuskezeléssel kapcsolatos konferencián
történő részvételnek milyen tapasztalatai voltak? A képviselők milyen arányban vettek részt
ezeken az utakon?
dr. Mezei László: Az ilyen típusú programoknak valamilyen szinten be kellene csatlakoznia a
közgyűlés munkájába. Például ezen utakról egy rövid beszámoló keretében értelmezhetnék,
hogy az együttműködéseknek van-e egyáltalán egy közösség, egy város számára lényeges
következménye.
Ács Rezső polgármester: A VIS NOVA konferencián 4 országból vesznek részt partnerek,
ennek a programnak a keretében épült meg például a Sportcsarnok napelemes rendszere.
Ezt az Európai Unió 100%-ban finanszírozza. A hivatali szakemberek ezen konferenciák
segítségével elsősorban a nyugat-európai országokból érkező szakemberekkel folytatott
eszmecsere útján olyan kapcsolatokra és új technológiai ismeretekre tesznek szert, melyet a
város érdekében ki tudnak fejteni. Dinghai városába a szekszárdi borászok szállítottak bort,
tavalyi évben egy magyar pavilon megnyitóján vettek részt, ahol bemutatták a szekszárdi
borokat. A konfliktuskezeléssel kapcsolatos konferencia fiatalok számára szólt, ezen
hátrányos helyzetű diákok vettek részt, akik angolul jól beszélnek. Lehetőséget teremtettek
számukra, hogy gyakorolják az angol nyelvet. A delegációk összetételéről mindig a közgyűlés
döntött.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László: Köszöni a meghívást a Bietigheim-Bissingen testvérvárosával fennálló
kapcsolat jubileumi ünnepségére. Megszégyenítő volt, hogy az ellenzéki képviselőket külön
ültették.
Kerekes László képviselő: A sport területén is vannak testvérvárosi kapcsolatok?
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Ács Rezső polgármester: A Waregem-i testvérvárosi kapcsolat a kosárlabda alapján indult el.
A Garay általános iskolából Bezons-ba minden évben megy ki focicsapat. A város támogatja a
sportegyesületek közötti együttműködést. Mezei képviselő úr felvetésére elmondja, hogy az
ülésrendet nem ő állította össze, semmi szándékosság nem volt ebben, csak egy asztalnál
nem fértek el mindannyian.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
159/2015.(VII.02.) határozata
a nemzetközi kapcsolatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak alakulásáról szóló 2014. évi beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:
22.

2015. december 31.
Ács Rezső polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
160/2015.(VII.02.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a 48/2015.(III.26.), 69/2015. (IV.15.), 74/2015. (IV.29.),
88/2015. (V.4.), 89/2015. (V.7.) határozat 1-3. pontjai, 91102/2015.(V.18.), 103-109/2015. (V.28.), 111-112/2015. (V.28.),
114/2015. (V.28.), 116-118/2015. (V.28.), 121/2015. (V.28.),
123-128/2015. (V.28.), 130-132/2015. (V.28.), 137-144/2015.
(V.28.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót tudomásul
veszi.
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2. A Közgyűlés a 74/2015.(IV.29.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
3. A Közgyűlés a 130/2015.(V.28.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015.szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.
4. A Közgyűlés az 52/2015.(III.26.) határozatának 1. pontjában a
Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület részére
biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetésének
határidejét 2015. november 30. napjára módosítja. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő:
Felelős:

1-2. pontok tekintetében: 2015. július 2.
3. pont tekintetében: 2015. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Ügyrendi szavazást kér arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés
megadja a lehetőséget arra, hogy Rácz Zoltán személyes megtámadottság miatt szót kérjen.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Rácz Zoltán képviselő: Tiltakozik az ellen, hogy alpolgármester asszony rombolónak nevezte
munkájukat.

A közgyűlés 11 óra 25 perctől zárt ülést tart, melyen meghozta 161-162/2015. (VII.2.)
határozatait.
A nyilvános ülés 12 óra 45 perckor folytatódik.
25.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Közbeszerzési Tervének módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Város

Önkormányzatának

2015.

évi

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
33

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
163/2015.(VII.02.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.
évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítását
jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2015. július 2.
dr. Varga Katalin jegyző

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 óra 50 perckor
berekeszti.
K m f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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