Szám: IV.56-21/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. december 17-én
(csütörtök) 14 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, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László,
Kővári László, Szabó Balázs, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte: Pap Máté, Rácz Zoltán képviselők
Összesen: 13 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese,
Feri Blanka osztályvezető,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető
Huszár Tibor, a Caminus Kft. ügyvezetője

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A nyilvános ülés napirendjéhez kéri
felvenni a „JETA többletforrás biztosítása a buszmegállók burkolat felújításához” című
napirendi pontot. Zaják Rita Képviselő Asszony írásban nyújtott be hat kérdést és három
interpellációt.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Kerekes László képviselő: A szekszárdi köz-és térvilágítási berendezések közbeszerzése
tárgyában hozott döntésekről kér tájékoztatást a Polgármester Úrtól.
Ács Rezső polgármester: A zárt ülés napirendi pontjaként kéri felvenni a „Turisztikai Kft.
elszámolása az Alisca Terra Kft. felé” című szóbeli előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1.

Tájékoztató a Szekszárdi Járási Hivatal működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető

2.

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi
adatairól
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló
7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(300. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (…… )
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2016. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

11.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

12.

Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

A 3. számú vegyes fogászati körzet rendelési idejének módosítása
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
(298. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
16.

Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Fadd település várossá nyilvánításának támogatása
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

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

20.

JETA többletforrás biztosítása a buszmegállók burkolat felújításához
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.

Kérdések, interpellációk
Zaják Rita képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Diákétkeztetési Kft.”
címmel,
Zaják Rita képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Levél Horváth
Istvántól” címmel,
Zaják Rita képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Nincs bocsánat”
címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Vízmű Kft. f.a.” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Fóliás uszoda” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Alfa-Nova károsultak”
címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Szünidei gyermekétkeztetés”
címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés” címmel,
Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Tüzelő osztás” címmel,
Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez.












ZÁRT ÜLÉS:
22.

Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat
elbírálására
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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23.

Javaslat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízására
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Javaslat a Szociális Központ intézményvezetőjének megbízására
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.

Pályázat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

26.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök

27.

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

28.

Vizsgáló Bizottság javaslata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs elnök

29.

A Turisztikai Kft. elszámolása az Alisca Terra Kft. felé
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Tájékoztató a Szekszárdi Járási Hivatal működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti Vörösné Strasser Teréz Járási Hivatalvezető Asszonyt,
megkérdezi, kívánja-e kiegészíteni az írásos tájékoztatóját?
Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető: Igen, szeretettel köszönti a Közgyűlés résztvevőit.
Köszöni a meghívást. Elmondja, hogy 2015.05.15. óta vezetője a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatalának. Feladata, hogy a Szekszárdi Járási Hivatal működéséről rövid
tájékoztatót adjon. A Hivatal 2013.01.01-jén alakult, a Bezerédj u.1-ben található a Hatósági
Osztály és a Gyámhivatal. Illetékességi területe 65 000 hektár, a Tolna Megyei Kormányhivatal
legnagyobb járása. A lakosság létszáma megközelítőleg 63 000 fő. A hivatal hatóköre 17
településre terjed ki. A települések: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kölesd,
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Kistormás, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Decs, Szekszárd,
Várdomb.
A járási hivatalok létrehozásának jogszabályi háttereinek, a közigazgatási reformok
alappilléreinek létrehozására Magyari Zoltán tervei alapján került sor. Fő mottójuk „Az államot
közel kell hozni az állampolgárokhoz”. Ennek a mottónak a tükrében végzik a feladatukat. A
hivatalok működésének jogszabályi hátterét ismerteti. A járások kialakításánál különböző
célokat vettek figyelembe, a három év tapasztalatai alapján úgy érzi, sikerült megvalósítani
ezeket.
2015. április 1-jén a kormányhivatalokat és járási hivatalokat külső és belső integrációval
átszervezték, a korábbi szerkezetet főosztályi és osztályi szerkezetté alakították. A járási
hivatalokban osztályok alakultak. Hét osztályuk a hatósági, kormányablak, építésügyi és
örökségvédelmi, népegészségügyi, gyámügyi, foglalkoztatási, földhivatali osztály. Néhány
szóban elmondja az osztályok munkáját. Az ügysegédrendszert kiemeli, mely a hatósági
osztályhoz tartozik. Azt a célt próbálják megvalósítani, hogy az állampolgárokhoz még
közelebb kerüljön az állam. A szekszárdi járási körzethez 4 fő ideiglenes ügysegéd tartozik, akik
meghatározott ügyfélfogadási időben állnak az állampolgárok rendelkezésére. Az ügysegédek
internettel és laptoppal vannak felszerelve, a polgármesteri hivatalok biztosítanak számukra
helyiséget. A kormányablakokról elmondja, hogy integrált kormányzati ügyfélszolgálatként
működnek. A három év alatt a kormányablakoknak nagy szerepe alakult ki az állampolgárok
életében. Az ügyeket 5-10 perc alatt el lehet intézni. Lassan befejeződik annak a folyamata,
hogy az okmányirodákat 2015. december 31-gyel megszüntessék és helyettük mindenhol a
kormányablakok vegyék át a helyet. Tolna megyében jelenleg hat kormányablak működik, a
szekszárdi illetékességi területen kettő. Jelenleg 503 ügykör intézése zajlik a
kormányablakokban. Mindkét kormányablakban bankkártyás és postai fizetés lehetséges,
illetve házi pénztár is működik. Elektronikus ügyintézésről is beszélni kell, az E-közigazgatásban
az ügyfélkapus regisztráció is a kormányablakokban történik, abban a webes ügysegéd segít.
Ingyenes kormányzati ügyfélvonal is létezik 1818 számon. Köszöni a figyelmet és eredményes
új évet kíván a Közgyűlésnek.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a tájékoztatót. A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék
fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Érdekli, ami a tájékoztató harmadik részében elhangzott, miszerint
a meghatározott célokat milyen eszközökkel, eljárásokkal teszik emberközpontúvá, élhetővé
a járási hivatalok? Nyilván fel tud sorolni a Hivatalvezető Asszony 10-20 olyan eszközt, amik
lehetővé teszik ezt.
Vörösné Strasser Teréz járási hivatalvezető: Akár ötven hatékony eszközt is fel tud sorolni.
Elsősorban megpróbálnak olyan kollégákat alkalmazni, akik magasan képzettek. A
kormányablakok ügyintézői a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen képesítést szereznek,
munkájukat tudástár is segíti. Az informatikai rendszert fejlesztették, a nyitvatartási idő pedig
hosszított a kormányablakokban. Osztályaiknál is egész napos ügyfélfogadási idő van és
folyamatosan képzéseket tartanak, melyeket az ügysegédek is megkapnak. A mozgásukban
korlátozott ügyfelekhez nem egy esetben mentek ki ügyintézni az ügysegédek. Még
sorolhatná az eszközöket, de talán ez elég lesz bemutatásképpen.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a tájékoztatót.
6

jkv1217

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Közgyűlés a tájékoztatót- határozathozatal
nélkül-tudomásul vette.

2.

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi
adatairól
(301. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: A Jegyzőnő nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
bizottsági határozatok ismertetését az elnököktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés nem lévén, a polgármester megnyitja a vita szakaszt. Szabó Balázs képviselő elhagyta
a termet. A jelen levő képviselők száma 12, a közgyűlés határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Tavaly biztosan emlékeznek a képviselők, hogy a tömegközlekedés
fenntartásából adódó veszteség kevesebb, mint a fele volt az ideinek. Akkor is azt kérték a
Polgármester Úrtól, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a vezetőkkel a 107 millió forintos
veszteség lefaragása tekintetében.
Ács Rezső polgármester: Tavalyi évben az előző három év veszteségeiről tárgyaltak a vállalat
vezetőivel, melyek még nem zárultak le. Nem mindegy, hogy a város költségvetését milyen
terhek terhelik, de szükséges néhány dolgot tisztázni, a helyi közösségi közlekedés fenntartása
kötelező önkormányzati feladat, erre vonatkozóan Szekszárd Város Önkormányzatának
2016.12.31-ig szóló szerződése van a Gemenc Volán Zrt. utódjával, a DDKK Zrt-vel. Sajnos a
közösségi közlekedés nem tud nyereséges lenni. Azt tapasztalják, hogy akik használják, azok
elégedetlenek, egyébként pedig nem használják elegen. Kiemelten kezelik az ügyet, a
buszfordulók, buszmegállók, utastájékoztató rendszerek felújításai kapcsán is. Fontos, hogy
egy utasszámláló felmérés után megfelelő javaslatot tegyenek le az asztalra, mely a helyi
járatok útvonalát, sűrűségét, rendszerét képes lesz úgy átalakítani, hogy több ember által
használható tömegközlekedés működjön Szekszárdon. A beszámoló szövegét is úgy írták meg,
hogy a közgyűlés egyetért a számszaki adatokkal, de a veszteség mértékével kapcsolatban kell
egyeztessenek. Vannak olyan külső körülmények, melyekre a városnak nincs ráhatása, például
a kötelezően adott kedvezményekre.
Több hozzászólás nem érkezett, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek
létszáma 12 fő - 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
269/2015. (XII.17.) határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi
teljesítményi adatairól szóló beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat ellátó
Gemenc Volán Zrt. jogutódja, a Dél-Dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. által - a közszolgáltatási szerződés IX. fejezetében
foglaltak alapján - benyújtott beszámolót a város helyi
közlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a bemutatott
veszteség megtérítésével kapcsolatosan folytasson le
egyeztetéseket a közszolgáltatóval.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Jegyző Asszony nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a
bizottsági határozat ismertetését a bizottsági elnöktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelet-módosítás elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett az előterjesztéshez.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés-melynek
létszáma 12 fő- 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 39/2015.
(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló
26/2009. (XII.22.) 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 közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: Szóban tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az SZMSZ-nek megfelelően
közzétették a rendelet-módosítás tervezetét a honlapon, melyre lakossági észrevételek
érkeztek. Jogosnak találták az észrevételek egy részét és ennek megfelelően módosították az
előterjesztést, melyhez így egy kiegészítő anyag került kiküldésre a képviselőknek.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági határozat ismertetését a bizottsági elnöktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelet-módosítás elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester megnyitja a kérdés szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Miért nem az inflációnak megfelelő 1.6 %-os emelést javasolják ennél az
előterjesztésnél?
Ács Rezső polgármester: Forintálisan ezek az emelések nem jelentenek nagy összeget.
Többségében nem a szekszárdiakat érinti az emelés, hanem a vidékről érkezett, közterületet
használó árusokat. Ez a módosítás a városi rendezvényekhez többszázezer forintos
többletforrást biztosít.
Kérdés nem érkezett, a polgármester megnyitja a vita szakaszt. Szabó Balázs képviselő
visszatért az ülésterembe. A jelen lévő képviselők száma 13 fő, a közgyűlés határozatképes.
dr. Mezei László képviselő: Ezek a típusú emelések rontják a közhangulatot. Az olyan
szolgáltatások, melyekben éves emelések történnek, visszaszorulnak. Ennek az emelési
kampánynak az lesz a következménye, hogy zugpiacok fognak kialakulni városszerte.
Ács Rezső polgármester: Javarészt nem a szekszárdiakat érinti a közterület-használat díjának
emelése, viszont a többletbevételt hasznos dolgokra tudják költeni. A hétköznapokat is
meghatározó díjakat nem emelték már három éve (pl. hulladékszállítás, vízdíj stb.).
Zaják Rita képviselő: Kíváncsi rá, hogy éves szinten mekkora bevételt jelent a városnak ez az
emelés?
Ács Rezső polgármester: A kalkulált többletbevétel 20 millió forintra tehető.
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Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben olvasta a vendéglátó-ipari előkertre vonatkozó
árakat. Azt gondolja, hogy ez a szekszárdi vendéglátósokat érinti.
Ács Rezső polgármester: Amikor a városban nagy rendezvényeket tartanak, a kerthelyiséges
vendéglátóktól nem kérnek plusz díjat, pedig a forgalmuk jócskán megnő ilyenkor, például a
Szüreti Napok alkalmával.
dr. Mezei László képviselő: Soknak tartja egy húsz négyzetméteres kerthelyiség használatáért
360.000,-Ft-ot havonta elkérni. A vendéglátósok a plusz kiadást ráterhelik a fogyasztókra.
Ács Rezső polgármester: A Képviselő Úr elszámolta az összeget, havonta 36 ezer forint a
terület-használat a vendéglátó-ipari előkertre vonatkozóan.
Kővári László képviselő: Az éves tervben mindig foglalkoznak a szolgáltatási díjak
felülvizsgálatával, ebbe a körbe tartozik a közterület-használat is. Már nincs minden évben
emelés.
További hozzászólás hiányában a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés-melynek
létszáma 13 fő- 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 40/2015.
(XII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(282. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági határozat ismertetését a bizottsági elnöktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés-melynek
létszáma 13 fő - 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és
megalkotta az alábbi rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
11/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági határozat ismertetését a bizottsági elnöktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
42/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi közutak
nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (…… )
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

dr. Varga Katalin jegyző: A települési gyógyszertámogatás bevezetése a korábban megszűnt
méltányossági közgyógyellátást hivatott helyettesíteni, amely viszonylag nagy kört érintett a
városban és az ellátottak nagy része kiesett az ilyenfajta ellátásból. Ezért a hivatal megvizsgálta
annak a lehetőségét, hogy másik rendszeres támogatással helyettesítsék a megszűnt ellátást.
Fél éves gyógyszerkeret megállapítására van lehetőség, melyet utalvány formájában kapna
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meg a jogosult, amit a helyi gyógyszertárakban lehet majd beváltani. Előző héten történt a
gyógyszertárak képviselőivel egyeztetés, akikkel a lehető legpraktikusabb lehetőségeket
beszélték át. Az ellátás igénybevételére felmerült a kártyás rendszer bevezetése, de a rövid
időre tekintettel ennek a kidolgozására nem került még sor.
Ács Rezső polgármester: A város költségvetéséből a települési gyógyszertámogatásra 30
millió forint kerül 2016-ban elkülönítésre. Reméli, hogy minden képviselő támogatja ezt a
lehetőséget. Kéri a bizottsági határozatok ismertetését a bizottsági elnököktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 13 fő - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
43/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
270/2015. (XII.17.) határozata
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetési
rendelet tervezésénél a 2016. március 1-jétől hatályba lépő
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
43/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1, 4-5., 7. §-ban
bevezetésre kerülő települési gyógyszertámogatást tervezze be.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a települési
gyógyszertámogatás jövőben kártyás rendszerben történő
juttatásának a lehetőségeit, feltételeit dolgozza ki.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
Határidő: 1. pont tekintetében: 2016. február 15.
2. pont tekintetében: 2016. március 1.
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8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(302. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
határozatok ismertetését a bizottsági elnököktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelettervezet elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és a rendelettervezet elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
44/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

9.

Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2016. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(281. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági határozat ismertetését a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnökétől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
a rendelettervezet elfogadását javasolja a közgyűlésnek.
A polgármester megnyitja a kérdés szakaszt.
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Zaják Rita képviselő: A középfokú végzettségűeknél mennyi a maximálisan adható
illetménykiegészítés?
Ács Rezső polgármester: 20 % a maximálisan adható illetménykiegészítés, eddig 10
százalékban volt meghatározva és az előterjesztésben 15 %-ot javasolnak.
Zaják Rita képviselő: A középfokú végzettségűek gyakran ugyanazt a munkát végzik, mint a
felsőfokúak és nagy bérkülönbség van közöttük. A költségvetésben mennyit jelentene, ha a 15
% helyett egyből 20 %-ot szavaznának meg a képviselők?
Ács Rezső polgármester: Körülbelül 3-4 millió forint évi összeg lenne a különbözet. Egyik része
anyagi kérdés, a másik elvi kérdés. 1998 óta nem változott az illetménykiegészítés százaléka,
erre már szükség volt. Azt gondolja, hogy első lépésben ösztönző erő lehet az emelés és
később megtehetik azt újra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
45/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi
illetménykiegészítéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
271/2015. (XII.17.) határozata
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2016. évi illetménykiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetési
rendelet tervezésénél a 2016. január 1-jén hatályba lépő
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
45/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében
meghatározott illetménykiegészítés emelését tervezze be.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző
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10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…)
önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.
28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására
(288. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Köszönti Huszár Tibort, a Caminus Kft. ügyvezető igazgatóját.
dr. Varga Katalin jegyző: Ehhez az anyaghoz is kiküldtek egy előterjesztés-kiegészítést, mert
időközben megjelent a 2015. évi CCXI. törvény, amely jelentősen megváltoztatja a
kéményseprő-ipari tevékenység végzésének a feltételeit. Ez a törvény viszonylag szűk
határidőt szab az önkormányzatoknak azzal kapcsolatban, hogy döntsenek a tevékenységet
végzőkről. Lehetőség van rá, hogy az eddigi tevékenységet ellátó szerződését megerősítsék,
illetve a Kormány által kijelölt kéményseprő-ipari szervet lehet megbízni a feladat ellátására.
A törvény december 28-án lép hatályba, a döntés határideje: 2016. január 17. A
közszolgáltatási megállapodás módosításának határideje pedig 2016.01.26.
Tettek arra egy kiegészítő javaslatot, hogy a jelenlegi szolgáltató, a Caminus Kft. lássa el
továbbra is Szekszárdon a feladatot 2020-ig.
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a megye egész területére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kell biztosítania a kéményseprő-ipari
szolgáltatást. Kéri a bizottsági határozat ismertetését a bizottsági elnöktől.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
46/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
272/2015. (XII.17.) határozata
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási
szerződés módosítására
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése –
figyelemmel Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestületének 68/2015. (IV.29.) számú határozatára, melyben az
Önkormányzat lenyilatkozza, hogy 2015. december 31. nappal
felhagy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításával – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft-vel megkötött kéményseprő-ipari
közszolgáltatási szerződés módosítását.
2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a
jegyzőt annak ellenjegyzésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

A polgármester szavazásra teszi fel az 2. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
273/2015. (XII.17.) határozata
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.
törvény 10. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Caminus
Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján - annak
lejártáig – az önkormányzat a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a kéményseprő-ipari szervet.
2.
A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a közszolgáltatóval közösen készítse elő a közszolgáltatási
szerződés módosítását annak érdekében, hogy az megfeleljen a
fenti jogszabályban meghatározott, a közfeladat ellátására
vonatkozó szabályoknak.
Határidő: 2016. január 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

11.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadására
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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dr. Varga Katalin jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a korábban megszokott évi négyöt ellenőrzés helyett az ellenőrzési terv 19 ellenőrzési feladatot tartalmaz. Ennek az az oka,
hogy várhatóan megszűnik a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás, mely a belső
ellenőrzési feladatokat is ellátja a kistérségben, ezért megvizsgálták a feladatokat. Javasolja,
hogy erősítsék meg a belső ellenőrzési tevékenységet. Jelenleg egy fő látja el a belső
ellenőrzési feladatokat az önkormányzatnál és intézményeiben, plusz a kistérség összes
önkormányzatánál. Ez elenyésző számú ellenőrzésre ad lehetőséget. Javasolja, hogy egy fő
csak Szekszárd város önkormányzatának, gazdasági társaságainak és intézményeinek lássa el
a belső ellenőrzési feladatait. Egyébként a kistérségi települések többsége továbbra is
Szekszárddal szeretné feladat-ellátási megállapodás keretében ellátni a belső ellenőrzési
feladatokat, melynek az anyagi terheit vállalják.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági határozatok ismertetését a bizottsági elnököktől.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az ellenőrzési tervet.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
274/2015. (XII.17.) határozata
a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 119. § (5) bekezdése alapján a határozat mellékletét
képező 2016. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

12.

2016. december 31.
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(285. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, kéri a Humán Bizottság
véleményének ismertetését az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az
aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízása az idei év augusztus 20-án lejárt. A három tagú
bizottságból ketten továbbra is szívesen vállalják a feladatot, amennyiben bizalmat kapnakNémeth Judit és Dobos Gyula. Kis Pál István helyére egy sportban jártas embert javasolnak
Némethné László Zsuzsa személyében, aki vállalná a feladatot. A Humán Bizottság javaslata
tehát a szerkesztőcsoport összetételére: Németh Judit, Némethné László Zsuzsa és Dobos
Gyula.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Elfogadásra javasolja a Humán Bizottság javaslatát a Közgyűlésnek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 13 fő- 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
275/2015. (XII.17.) határozata
az aranykönyvi szerkesztőcsoport tagjainak megválasztása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló
14/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (4)
bekezdése alapján az Aranykönyv szerkesztésére
tisztelettel felkéri
Németh Juditot,
Némethné László Zsuzsannát,
dr. Dobos Gyulát.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert az aranykönyvi
szerkesztőcsoport megbízásának aláírására.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester

13.

A 3. számú vegyes fogászati körzet rendelési idejének módosítása
(287. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Ács Rezső polgármester: Úgy látja, hogy a körzetek rendelési gyakorlatában nincs egységesség
Szekszárdon. Ezt érdemes lenne felülvizsgálni, kéri dr. Főfai Klára Humánszolgáltatási
Igazgatóság vezetőt, hogy a jövő évben vizsgálják meg, legyen áttekinthetőbb az ellátás.
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dr. Mezei László képviselő távozik a teremből. A Közgyűlés létszáma 12 fő, a Közgyűlés
határozatképes. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 12 fő- 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
276/2015. (XII.17.) határozata
a 3. számú vegyes fogászati körzet rendelési idejének
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmet
az előterjesztés szerinti tartalommal.
2. A Közgyűlés a 2016. január 01. napjától a 3. számú vegyes
fogászati körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés
módosítást jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosítás aláírására, a jegyzőt pedig a dokumentum
ellenjegyzésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. december 23.
Felelős:
dr. Varga Katalin jegyző
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetője

14.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését az előterjesztéssel kapcsolatban.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Gombás Viktória képviselő távozik a teremből. A Közgyűlés létszáma 11 fő, a Közgyűlés
határozatképes. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 11 fő- 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
277/2015. (XII.17.) határozata
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására, a jegyzőt pedig az okirat
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt az okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

15.

1. pont tekintetében 2015. december 17.
3. pont tekintetében 2015. december 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás jóváhagyására
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy a Közgyűlés már tárgyalta a témát, de ez lesz az első
érdemi döntés az ügyben. Az országban elsőként szeretnének létrehozni egy ilyen típusú
együttműködést szakképzési centrummal. A szakképzésért felelős minisztérium is támogatja
az együttműködést. Kéri a Humán Bizottságtól a határozatok ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés nem érkezett. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: A Közgyűlés nem tárgyalta a megállapodás tartalmi részét. A
Kereskedelmi Szakközépiskola épületének tárgyalása napirenden volt, de ez nem. 2007-ben a
TISZK-ek létrehozásakor ugyanezeket a célkitűzéseket hallotta a szakképzéssel kapcsolatban,
de azóta eltelt nyolc év és nem változott semmi. Reméli, hogy ez a terv sikeresebb lesz.
Ács Rezső polgármester: Jogosak a félelmek. Abban más a megállapodás, hogy 2007-ben a
város nem vett részt a folyamatokban, csak külső szemlélő volt a TISZK-es megállapodásoknál.
Valamiért nem működött az a rendszer. Véleménye szerint 12-13 éves korban el kell kezdeni
a gyerekeknek megismerni, miért érdemes szakmát tanulni, nem a továbbtanulás előtt
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közvetlenül. A szakma iránt ténylegesen elkötelezetteknek érdemes hosszabb időt biztosítani
a döntéshez szükséges felkészülésre.
További hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 11 fő- 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
278/2015. (XII.17.) határozata
a Szekszárdi Szakképzési Centrummal kötött megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Szakképzési Centrum által, a Tolna Megyei szakképzés
fejlesztése érdekében kötött együttműködési megállapodást
jóváhagyja.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester

16.

Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Mezei László képviselő visszatért az ülésterembe. Szabó Balázs képviselő elhagyta az
üléstermet. A Közgyűlés létszáma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.
Ács Rezső polgármester: A sportklub egyfajta előleget szeretne kérni az önkormányzattól
visszatérítendő támogatás formájában a működési költségek fedezésére. Kéri a bizottsági
elnököktől a határozatok ismertetését.
Kővári László képviselő: ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: „A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme kapcsán
javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 26 millió Ft visszatérítendő támogatás kifizetésére csak
abban az esetben kerüljön sor, ha a 7100 Szekszárd, Sport u.1 szám alatt nyilvántartott
ingatlanon lévő „Öltözőépület felújítása, bővítése, új öltözőszárny építése” című projekt
megvalósításának tárgyában kötött együttműködési megállapodás értelmében az elszámolási
és visszafizetési kötelezettségének határidőre maradéktalanul eleget tesznek.”
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatja a kérelmet.
A polgármester megnyitja a kérdés szakaszt.
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Zaják Rita képviselő: Az elszámolásnak mi a határideje? Mekkora összegről kell elszámolni a
sportklubnak?
Pál József igazgatóság-vezető: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a sportklubnak nyújtott előző
támogatás elszámolásának határideje még nem járt le, csak időközben egy újabb kérelmet
nyújtott be az UFC. Az elszámolás határideje december 31., az elszámolási kötelezettségüknek
eleget tudnak tenni, hiszen a projekt megvalósításáról szóló számlák megvannak, 6 millió Ft
támogatást adott a város. Ígéretük szerint péntekig megérkezik az összeg.
dr. Mezei László képviselő: Mi lesz a támogatási kérelemben kért 26 millió Ft összeggel?
Ács Rezső polgármester: Az átmeneti likviditási problémák kezelésére adja a város a
támogatást visszatérítendő támogatás formájában, melyet 2016.06.30-ig vissza kell fizessen a
klub.
Kerekes László képviselő: Emlékezete szerint a sportklub elnökváltása idején az előző elnök
távozása kapcsán felmerültek anyagi viták. Korábban már rákérdezett erre az ügyre. Ha van
ilyen rendezetlen anyagi ügy - főleg azért, mert az önkormányzat működési célra adja a
támogatást - jó lenne tudni, hol tart a dolog?
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat felé az UFC-nek ezen az ügyleten kívül más
elszámolási kötelezettsége nincsen. Ezekkel az ügyletekkel - melyek nem érintik az
önkormányzatot és a költségvetést, véleménye szerint nem kell foglalkozni. Ameddig a másik
fél tartja magát a visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló megállapodáshoz, az a fontos.
Mindenhol vannak belső viták, ő azt látja, hogy a jelenlegi vezetés új fejezetet nyit az UFC
történetében, erről meg is győződött az elmúlt hónapok során.
dr. Mezei László képviselő: Megvannak a korrekt mérlegelési eszközök arra, hogy bizonyos
sporttevékenységeket erőteljesen támogat a város, bizonyos sporttágakat pedig nem? Miért
van, hogy egy világbajnok sportolót nem támogatnak, ugyanabban a sporttágban egy városi
bajnokot igen?
Ács Rezső polgármester: Bejáratott rendszerük van a sportolók kitüntetésére, ez a Mecénásdíj, a rendeletben meghatározottak szerint működik. Az adatokat az egyesületek adják,
amelyek leírják, hogy ki milyen eredményt ért el, ez alapján dolgoznak. Az adatszolgáltatásért
egyértelműen az egyesületek a felelősek.
Zaják Rita képviselő: Az UFC-nek minden évben likviditási problémái vannak vagy csak ebben
az évben adódott ilyen helyzet? Mi történik, ha az egyesületek egymás után jönnek majd
likviditási gondokkal?
Ács Rezső polgármester: Az UFC a 2015. évben valósítja meg az öltözők építését, valamint egy
komplexumot, mely 300 labdarúgást választó gyermeket fog kiszolgálni, illetve további 500
főt, hobbisportolót, altétát, futót. Ennek a megvalósítása a maga 250 millió forintjával,
okozhat likviditási problémákat. Elmondja, hogy eddig sem zárkóztak el az egyesületek kérései
elől, amelyek támogatást kértek és be tudták mutatni, miből fizetik vissza a támogatást.
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Például a kajak-kenu ebből tudott edzőközpontot létrehozni Domboriban. Az UFC megfelelő
forrásokkal rendelkezik a támogatás visszafizetésére. A társasági adó erre megfelelő forrás.
dr. Mezei László képviselő: Az a véleménye, hogy az elosztásoknál a teljesítményarányú
elismerés nagyobb odafigyelést igényelne. Azok a sporttágak, melyek jó eredményeket
produkálnak, segítségre szorulnak, mert szerény költségvetésből gazdálkodnak.
Zaják Rita képviselő: Nagyon igazságtalannak találja a sportágak támogatási rendszerét.
Kezdhetnék a rendszer megreformálását a saját intézményükkel, a Sportcsarnok bérleti
díjának csökkentésével, mert több egyesület képviselője elmondta a bizottsági üléseken, hogy
a Sportcsarnokban a legdrágábbak a bérleti díjak.
Kerekes László képviselő: Véleménye szerint a sportegyesületek támogatását nem a
létesítmények létrehozására, hanem a működés segítésére fordíthatnák.
dr. Mezei László képviselő: A közgyűlés mérlegelésének egyik tárgya lehet, hogy
luxusberuházásokat támogat, vagy az összes sportegyesület minimális működéséhez
szükséges eszközöket biztosíthatnák. A 26 sporttág életben maradását biztosítanák ezzel.
Látja a teljesítménybeli különbségeket.
Ács Rezső polgármester: A véleményekre reagálva elmondja, hogy amikor jól alakultak a helyi
adóbevételek 2015 márciusában, megemelték a bizottsági kereteket. A költségvetés 1 %-át
meghaladóan sportra fordítható összeg megvan. A 26 millió Ft egyáltalán nem befolyásolja az
egyesületek támogatását, mert az általános tartalék terhére megy a költségvetésből. Minden
önkormányzati tér tekintetében van egy önköltség-számítás. Szerettek volna tiszta
viszonyokat teremteni. Akik korábban ingyen kapták a tereket, hajlamosak voltak elfelejteni,
hogy ez is egy támogatási forma az önkormányzat részéről. Ebből a szempontból tiszta vizet
öntöttek a pohárba. Nem tud olyan egyesületről, amely azért szűnt meg, mert a város nem
adott támogatást. El kell dönteni, hogy a tömegsportot akarják támogatni vagy az egyéni
sportokat, amik akár a Civil Alap teljes összegét is elvihetik. El lehet dönteni, hogy a 400
gyereket foglalkoztató Bartina Néptáncegyesület, UFC, Fekete Gólyák stb. működését
támogatják, ahol rengeteg gyerek van vagy az egyéni sportágakat.
További hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés - melynek
létszáma 11 fő - 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
279/2015. (XII.17.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére
az utánpótlás-nevelés folyamatos működési feltételeinek
biztosítására 26.000.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást
nyújt 2016. június 30-i visszafizetési határidővel Szekszárd
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Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendeletének „Általános Tartalék” kerete terhére.
2.
A támogatás kifizetésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a 7100 Szekszárd, Sport u.1/c. alatt nyilvántartott
ingatlanon lévő „Öltözőépület felújítása, bővítése, új
öltözőépület szárny építése” című projekt megvalósításának
tárgyában kötött együttműködési megállapodás értelmében az
elszámolási és visszafizetési kötelezettségének határidőre
maradéktalanul eleget tesz.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
készítse el a támogatási szerződést, és gondoskodjon a
támogatás összegének átutalásáról az elszámolási kötelezettség
teljesítése esetén.
Határidő:
2016.január 31.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
elnököktől a határozati javaslatok ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 11 fő - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott (Ács Rezső polgármester
nem vett részt a szavazásban) és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
280/2015. (XII.17.) határozata
a 2016. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a
határozat mellékletét képező 2016. évi munkatervét.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
24

jkv1217

18.

Fadd település várossá nyilvánításának támogatása
(303. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Fadd település polgármestere azzal a kéréssel fordult a
közgyűléshez, hogy támogassák Fadd pályázatát a városi cím elnyerésére. Javasolja a kérelem
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés -melynek
létszáma 11 fő- 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
281/2015. (XII.17.) határozata
Fadd település várossá nyilvánításának támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Fadd nagyközség várossá nyilvánítását a település
infrastrukturális, kulturális, intézményi fejlettségére, történelmi,
társadalmi, kulturális értékeire és hagyományaira, a térségben
betöltött hangsúlyos szerepére tekintettel támogatja.
2. A Közgyűlés támogatja, hogy Fadd nagyközség múltja,
népessége,
gazdasági
élete,
infrastruktúrája,
településszerkezete, intézményei, gazdálkodása, illetve térségi
funkciói alkalmassá teszik arra, hogy 2016-ban sikerrel pályázzon
a városi címre. A cím elnyerésével egyrészt elismerésre kerülne
az a tudatos településfejlesztési politika, amelynek
köszönhetően a nagyközség az elmúlt időszakban is sikeresen
fejlődött, másrészt lehetőséget és alapot nyújtana a közeli és
távolabbi megyei, térségi és települési célok megvalósításához.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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19.

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

Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 11 fő- 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
282/2015. (XII.17.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 188/2015. (IX.23.) számú határozat I. II. pontját, a
237-243/2015. (XI.9.), 245-248/2015. (XI.19.), 250/2015.
(XI.25.),
252-260/2015.
(XI.25.)
számú
határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 188/2015. (IX.23.) számú határozat III. pontjának
határidejét 2016.02.28-ig meghosszabbítja.
III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 238/2015. (XI.9.) számú határozatot visszavonja.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés melynek létszáma 11 fő- 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
283/2015. (XII.17.) határozata
a Közgyűlés 239/2015. (XI.9.) számú határozatának
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
239/2015. (XI.9.) határozatának 7. és 15. pontjait az alábbiak
szerint módosítja:
„7.
A kiválással létrejövő társaság kizárólagos feladata
Szekszárd Város területén távhőszolgáltatás és távhőtermelés
26

jkv1217

(TEÁOR 3530 ’08). A kiválással létrejövő Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
vagyonába kerül a távhőszolgáltatás és távhőtermelés ellátáshoz
szükséges minden vagyoni jog és kötelezettség. Az átalakulást
követően fennmaradó Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonában marad minden egyéb vagyoni
jog és kötelezettség.
15.
A kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági
tagjainak az alábbi személyeket megválasztja:
1.
dr. Haag Éva (sz.: Paks, 1970.10.26., an.: Váyer
Magdolna, lakcím: 7100, Szekszárd, Napfény u. 20.)
2. Kővári László (sz.: Szekszárd, 1946. 12.14., an.: Ribling Erzsébet,
lakcím: 7100, Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 20.)
3.
dr. Tóth Gyula (sz.: Szekszárd, 1942.10.20., an.: Dömötör
Erzsébet, lakcím: 7100, Szekszárd, Kandó K. u. 5.)
A közgyűlés a felügyelőbizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem
állapít meg.
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása a cégbejegyzés
napjától 5 éves határozott időtartamra szól.”
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester

20.

JETA többletforrás biztosítása a buszmegállók burkolat felújításához
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Megkéri Märcz László igazgatóságvezetőt az előterjesztés rövid
ismertetésére.
Märcz László igazgatóság-vezető: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a megjelent 30 millió Ft-os
JETA buszmegálló-fejlesztési pályázat önerejéhez szükséges 900 ezer Ft önerő hozzátétele,
mely közgyűlési döntést igényel.
Szabó Balázs képviselő visszatért az ülésterembe, a közgyűlés létszáma 12 fő. Kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
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 az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
284/2015. (XII.17.) határozata
többletforrás biztosítására a „Szekszárd buszmegállóinak
burkolat felújítása” című pályázathoz
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
185/2015. (IX.23.) számú határozatában támogatta a „Szekszárd
buszmegállóinak burkolat felújítása” című pályázat benyújtását
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
támogathatósági feltételeinek biztosításához saját erőként
bruttó 900.000 Ft többletforrást biztosít a 2016. évi költségvetés
terhére. A projekt önereje így 16.176.559 Ft, összköltsége
46.176.559 Ft.
Határidő:
Felelős:

21.

2015. december 17.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző

Kérdések, interpellációk

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Zaják Rita Képviselő Asszony írásban
nyújtott be interpellációkat, melyeket ismertet.
Zaják Rita képviselő interpellációi Ács Rezső polgármesterhez:
1. Diákétkeztetési Kft.
Zaják Rita képviselő: „Önök úgy döntöttek, hogy kiírják közbeszerzésre a 100 % önkormányzati
tulajdonban lévő, direkt erre a célra létrehozott Diákétkeztetési Kft. által nyújtott
közétkeztetési szolgáltatást.
A közbeszerzési kiírásban az szerepel, hogy a tevékenységet 2016. január 1-től kell ellátnia a
győztesnek.
Pályázni 2015. december 9-ig lehetett? Hol tart az ügy?”
Ács Rezső polgármester: 2016. január 1-től nem tudja átvenni senki a diákétkeztetés
működtetését. Rengeteg kérdés merült fel az üggyel kapcsolatban, ezért később fognak
dönteni a dologban.
Zaják Rita képviselő: „Hitelből létrehoztak egy céget azért, hogy a jó minőségű, egészséges
ételt kapjanak gyermekeink, bölcsődétől középiskoláig. Saját céget, mert akkor még önök is
így gondolták, hogy jobb ezt a területet saját kezünkben tartani, mert így van legnagyobb esély
arra, hogy a kívánt, megálmodott célt – a magas színvonalú szolgáltatást és kiváló minőséget
– így lehet legjobban szabályozni, megkövetelni és kivitelezni. Évekig toldozták, foldozták,
majd a hitelét is átvállalták.
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Amikor végre úgy működhetne, ahogy annak idején elképzelték, akkor jön valaki, aki szemet
vet rá, üzletet lát benne, és akkor önök mindent elkövetnek, hogy megkaphassa.
Kétszer átvilágítják a saját céget, az átvilágításról készült dokumentumot az ügyvezetőnek meg
sem mutatják, megakadályozzák, hogy a cég bővítse kapacitását, hisz polgármester úr
személyesen kérte meg az Adyban működő konyhát, hogy ne most fejezze be ténykedését, mi
több, nagyobb támogatást is kapnak az önkormányzattól, mint a Diákétkeztetés.
Nekem erről a történetről az Alfa-Nova jut eszembe. 1999-ben a távfűtést adták úgy oda,
ahogy most a közétkeztetést tervezik. Persze a kiszemelt cég gondolom, nem saját néven fut,
mert az túl feltűnő lenne. Bár ne lenne igazam.”
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy elfogadja-e Képviselő Asszony a polgármester
válaszát?
Zaják Rita képviselő: Nem fogadja el.
Ács Rezső polgármester: Ez esetben kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a válaszadással
kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés- melynek létszáma 12 fő- 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott.

2. Levél Horváth Istvántól
Zaják Rita képviselő: „Kezemben egy levél, Szekszárd korábbi polgármesterének, Horváth
Istvánnak az aláírásával, 2010. október 21-i keltezéssel, iktatószámmal.
Így szól:
A szekszárdi 3803/1 hrsz-ú sporttelep megnevezésű 9051m2 területű ingatlan megvásárlására
a Szerválunk Kft. megbízásából tett vételi ajánlatunkkal kapcsolatosan az alábbiakat közlöm.
Az ajánlatot az Önkormányzat szakembereinek bevonásával megvizsgáltam és az alábbi
ajánlatot tesszük.
Önkormányzatunk kifejezi értékesítési szándékát a szekszárdi 3803/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévő 9051 m2 területű sporttelep művelési ágú ingatlan vonatkozásában a
Szerválunk Kft. mint vevő részére.
Az Önkormányzat az eladási árat 30 millió Ft + ÁFA összegben határozza meg.
A vételárnak az Önök részéről írásban történő elfogadása esetén a cégük és jogelődeinek az
Önkormányzat, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. felé fennálló tartozásait rendezettnek tekintjük.
És természetesen kezemben a válasz is, 2010. október 26-i keltezéssel, melyben a vevő kifejezi
vételi szándékát.
Én ezen levelek létezéséről csak nemrég értesültem, gondolom önök már korábban.
Kérdésem az:
Volt-e Horváth István polgármesternek joga egy ilyen tartalmú levelet elküldeni?
Ha igen, nincs több kérdésem.
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Ha nem, akkor szeretném megkérdezni, hogy kik és mióta tudnak az említett levelekről,
megvizsgálták-e, tettek-e bármilyen jogi lépést az ügyben?
Persze előfordulhat, hogy önök most először hallanak a levelek létezéséről, akkor viszont
Horváth István egyedül, „az Önkormányzat szakembereinek bevonásával” vezényelte le az
egészet!?”
Ács Rezső polgármester: Nem szabad egy témát kiragadni egy folyamatban lévő ügyből,
aminek zajlik a kivizsgálása. A zárt ülésen lesz szó a Vizsgáló Bizottság munkájáról. Ebben a
bizottságban ellenzéki képviselők vannak többen. A vizsgálatnak az említett levél is tárgyát
képezi.
Zaják Rita képviselő: A Jegyző Asszonyhoz fordul azzal a kérdéssel, hogy volt-e Horváth
Istvánnak joga ahhoz, hogy ajánlatot tegyen az önkormányzat nevében az ingatlannal
kapcsolatban?
Ács Rezső polgármester: Válaszolt a kérdésre, megkérdezi, hogy elfogadja-e a válaszát a
Képviselő Asszony?
Zaják Rita képviselő: Nem fogadja el a választ.
Ács Rezső polgármester: Ez esetben kéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a válaszadással
kapcsolatban.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a Közgyűlés- melynek létszáma 12 fő- 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem
szavazat mellett elfogadott.

3. Nincs bocsánat
Zaják Rita képviselő: „2008. május. A közgyűlés fideszes tagjai úgy döntenek, hogy menesztik
Szekszárd város akkori jegyzőjét, majd 2008. december 20-án így tesznek a Hivatal több
dolgozójával is.
A perek sokáig elhúzódtak, jegyzőnő nyert első, másodfokon, majd a Kúria is őt mondta ki
győztesnek, mert felmentése során az ügyben eljárók számos eljárási hibát vétettek. A Kúria
azonban úgy döntött, hogy érdemben is meg kell vizsgálni az ellene felhozott vádakat. Ez is
megtörtént. Újabb győzelem következett első és másodfokon is.
Ez sem volt elég, idén tavasszal valaki/kik újra a Kúria elé vitték az ügyet ebben az újabb peres
eljárásban. Az utolsó tárgyalásra 2015. szeptember 30-án került sor, a hivatal végleg vesztett…
Ez idő alatt a többiek pere is lezárult, és hiába követtek el az érintett önkormányzati képviselők
mindent, hogy a munkavállalókat elgáncsolják, nem jártak sikerrel. A dolgozók minden pert
megnyertek. Nyertek, többek közt azért, mert a szakszervezetnek a felmondás kapcsán járó
15 napot valaki/kik nem biztosították számukra. Ők akkor, és ott, 2008. december 20-án
akartak felmondani, és egyiküket sem érdekelte, hogy később ez milyen következményekkel
fog járni.
Felháborító, aljas dolgokat követtek el az érintett képviselő hölgyek és urak az elmúlt majdnem
8 évben.
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A szakszervezeti vezetőket nem tudták eltávolítani, őket „állásidőre” helyezték. Ez azt
jelentette, hogy évekig nem kellett bejárniuk dolgozni, de a fizetésüket – sokáig vezetői
pótlékkal együtt – kapták. Nem a vezetői megbízást vonták vissza, nem másik munkakörben
alkalmazták őket, ahonnan esetleg néhány hónap múlva futva menekültek volna, hanem
fizették az „állásidejüket”, nem akarták, hogy bejárjanak dolgozni a hivatalba. A tisztelt bíróság
azonban csak a tömegközlekedésben, az autóbuszoknál ismeri az „állásidő” fogalmát,
köztisztviselők kapcsán nem, így önök ezt a pert is bukták.
Volt olyan munkavállaló, akit háromszor rúgtak ki, mindig ugyanazzal az indokkal. Nyert első,
másodfokon, a legfelsőbb bíróságon. Kérte visszahelyezését, ismét kirúgták, nyert első,
másodfokon, a legfelsőbb bíróságon, kérte visszahelyezését. Ugyanazzal az indokkal
harmadszor is kirúgták, és ő megint végigjárta az összes lépcsőt, ügye harmadszorra már nem
került a Kúria elé, mert addigra már bárkit indoklás nélkül ki lehetett rúgni.
Akadt olyan személy is, akinek a magánéletét cincálták, mikor mást már nem tudtak kitalálni,
és ehhez kollégákat kergettek fegyelmi bizottságokba, hogy vizsgálódjanak, és mindenképpen
találjanak valamit. Bájos.
És előfordult az is, hogy végül megegyeztek a munkavállalóval, akinek erről titoktartási
szerződést kellett aláírnia. Szeretném hangsúlyozni, hogy önök közpénzen egyezkedtek, és
erről kussoltatták az embereket. Azt a személyt is, aki azon a bizonyos bírósági tárgyaláson
csak hallgatóságként volt jelen.
A pereknek vége, de az ügy nem zárult le, ugyanis ez az önök hét és fél évig tartó szórakozása
nagyon sokba került a szekszárdiaknak. Önök nem saját, hanem a közösség pénzén
vádaskodtak, és minden pert elbuktak. Minderről persze elfelejtették tájékoztatni Szekszárd
lakosságát.
Mennyi a végösszeg?
Az önök hibájából mennyi ügyvédi díjat, mekkora perköltséget kellett fizetni közpénzből?
Mennyi elmaradt bért, helyettesítési díjat, kártérítést fizettek?
Természetesen kamatostul.
Ki a felelős mindezért?
Tettek/tesznek-e önök lépéseket azért, hogy a felelősök megkapják méltó büntetésüket?
Hogyan fordulhatott elő, hogy a munkavállalót háromszor rúgták ki ugyanazzal az indokkal?
Erről ki döntött, ki vállalja a felelősséget? Hol van ma ez a személy?
Mire számítottak a második fordulóban, de még inkább mire a harmadikban?
Ki döntött arról, hogy jegyző asszony másodfokú ítéletei után a Kúria elé kerüljön az ügy?
Az illetőnek/illetőknek volt-e joga ehhez?
Kié a felelősség?
Minden egyes pert elbuktak, viseljék a következményeket…”
Ács Rezső polgármester: Írásban megválaszolják a kérdést.

Zaják Rita képviselő írásbeli kérdései Ács Rezső polgármesterhez:
1. Vízmű Kft. f.a.
Zaják Rita képviselő: „Hol tart az ügy, hogyan végződött a bírósági tárgyalás?”
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dr. Göttlinger István aljegyző: A bíróság jóváhagyta az egyezséget. Még egy jogorvoslati
lehetőség van, amennyiben valaki megtámadja a döntést.
2. Fóliás uszoda
Zaják Rita képviselő: „Van-e bármilyen szabály, törvény arra vonatkozóan, hogy a gyermekét
kísérő szülő megmérheti vagy sem az uszoda vizének, illetve levegőjének hőmérsékletét?
Mekkora plusz költségek keletkeztek az új berendezések beszerelésével?
A körülmények – hajszárítók száma, vízmélység – mikorra fognak megoldódni?
Ha és amennyiben nem tudják megoldani ezeket a problémákat, nem volna-e szerencsésebb
testnevelés órákkal kiváltani az úszást az adott évfolyamon? Tudtommal erre is van lehetőség.
Félreértés ne essék, nem az úszás ellen vagyok, de az nem normális, hogy félig megszárított
hajjal hagyják el az uszodát a gyerekek, mert csak 3 db hajszárító van.
A Vízmű dolgozóinak átvétele, az ő bérük mekkora plusz terhet ró éves szinten a város
költségvetésére?
Miért volt szükség az ő átvételükre, ennek összes költségével együtt?”
Ács Rezső polgármester: Írásban megválaszolják a kérdést.

3. Alfa-Nova károsultak
Zaják Rita képviselő: „Hol tart az ügy, mikor, hogyan kerülnek az ígért összegek
kompenzálásra? December vége volt az ígéret.”
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Képviselő Asszonyt, hogy decemberben kiküldésre
kerültek a számlák, melyek tartalmazzák a kompenzációra vonatkozó tájékoztatót. A
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. folyószámlát nyitott az ügyfelek számára, azon a számlán került
jóváírásra a kompenzáció összege.
dr. Haag Éva alpolgármester: Valóban minden fogyasztónak a folyószámláján kerül jóváírásra
az összeg, a mellé csatolt levélből ez kiderül.
Zaják Rita képviselő: Mi van azokkal, akik nem kerültek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
látókörébe? Megvan-e már az új adatbázis?
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő Asszony a következő héten keresse meg
az Alpolgármester Asszonyt és beszéljék át a részleteket. Elmondja, hogy egy témában sem
keresték és tájékoztatták a lakosságot ennyiszer, mint a távhőszolgáltatással kapcsolatban.
Ennek ellenére a fogyasztók egy része most sem érti, mi a dolga. Azt kérték mindenkitől, hogy
hozzák be a bizonylatokat. Ezt minden fórumon elmondták. Ők azt vállalták, hogy szereznek
jogászt, hogy kompenzálnak, hogy biztosítják a melegvízszolgáltatást és távfűtést. Ha valaki
nem teszi meg a saját ügyében a szükséges lépéseket, annak nem tudnak segíteni.
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4. Szünidei gyermekétkeztetés
Zaják Rita képviselő: „Hol tart a szervezés, hány főt és hogyan értesítettek, mennyien és hol
fogják igénybe venni?”
dr. Varga Katalin jegyző: 120 rászorult gyermek igényelte a támogatást. A hátrányos illetve
halmozottan hátrányos gyermekek listája az oktatási intézményeknél van nyilvántartva, ezért
kérték az intézményvezetőket, hogy működjenek közre a szülők értesítésében.

5. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
Zaják Rita képviselő: „Miért nem az után számolták fel a szelektív gyűjtőszigeteket, mikor a
házhoz menő rendszer feltételei teljes egészében megteremtődtek? Így gyakran fordul elő,
hogy a precízen külön gyűjtött, válogatott hulladék a kukába kerül.”
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi, hogy a Képviselő Asszonnyal kapcsolatba került ügyfél
olyan helyen lakik-e, ahol nincs szelektív hulladékgyűjtő sziget és házhoz jövő hulladékgyűjtés?
Zaják Rita képviselő: A csatári részen lakik az ügyfél.
Ács Rezső polgármester: Az edények kiszállítása valóban megcsúszott, de a sorházas, családi
házas övezetekben 2013 óta működik a zsákos szelektív hulladékgyűjtés. 2014 nyarán a
lakótelepek jelentős részén kihelyeztek sárga és kék színű szelektív hulladékgyűjtő
konténereket. Reméli, hogy hamarosan mindenhol megoldódik a szelektív hulladékgyűjtés.

6. Tüzelő osztás
Zaják Rita képviselő: „Szeretném megkérdezni, hogy ki/kik döntöttek arról, hogy mely
családok kapjanak? Kiket vontak be a döntéshozatalba? Mennyi rászoruló családról tudunk,
közülük mennyien kaptak, mennyi időre elegendő tüzelőt? Mindez mennyibe került az
önkormányzatnak?”
dr. Főfai Klára igazgatóság-vezető: A Humánszolgáltató Központ ügyfélköréből kerültek ki a
támogatottak, akikkel naponta kapcsolatban vannak a családgondozók. Az 53 fős lista nem a
teljes, hanem 143 családból a legrászorultabbakat választották ki a családgondozók. Tudni kell,
hogy utólag azok is reklamálnak, akik semmit nem tettek azért, hogy a családgondozóknál
betartsák azokat a szabályokat, amit kértek tőlük. Családonként 15 mázsa fát kaptak, melyet
helyszínre kiszállítottak.

Kerekes László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez
Kerekes László képviselő: Az elmúlt egy évben többször is előfordult, hogy szekszárdi
vállalkozások kimaradtak a közbeszerzési eljárásokból, azaz nem sikerült munkához jutniuk.
Legutóbb 2015. november 24-én a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén egy meghívásos
vállalkozási szerződésről döntött a bizottság, melyben három pécsi cég került meghívásra az
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önkormányzat részéről. Értetlenül áll ez előtt, mert egy évvel ezelőtt elmondta a
polgármester, hogy a helyi vállalkozásokat szeretné támogatni, ezzel szemben miért nem
képesek a szekszárdi vállalkozások ellátni a munkákat? Miért jobb egy pécsi két fős mérnöki
iroda a szekszárdi vállalkozásokkal szemben? Mikor indul el az a folyamat, amit megígért a
polgármester a lakosok és vállalkozók előtt?
Ács Rezső polgármester: A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szekszárdi orvosi
rendelők, óvodák, UFC-öltözők, Hajléktalan Szálló, szőlőhegyi kerékpárút stb. vonatkozásában
helyi vállalkozók végezték el a kivitelezéseket. Ebben az ügyben megkérdezte Märcz László
igazgatóság-vezetőt és a következő választ kapta: ez egy olyan speciális karbantartási munka
volt, melyhez speciális tudásra volt szükség az E-On irányából. Csak azokat fogadta el az
áramszolgáltató, akik a speciális minősítési folyamatokon átestek és képesek voltak megfelelni
ennek a munkának minősítés szempontjából. Ezért az a szekszárdi vállalkozás sem tudott
indulni az eljárásban, mellyel a karbantartási munkákat évek óta végeztetik, mert nem felelt
meg a feltételeknek. Köszöni a kérdést, sajnos nem találtak szekszárdi beminősített céget.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 17 óra 00
perckor berekeszti. A közgyűlés közmeghallgatással folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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