Szám: IV.56-1/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. február 5-én
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz
Zoltán, Kerekes László, Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita
képviselők
Összesen: 15 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Frey Tímea pályázati referens,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető,
Máté Péter tanácsos,
dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója,
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető
igazgatója,
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat vezetője

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
dr. Göttlinger István aljegyző: Kéri, hogy a közgyűlés vegye fel napirendjére a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. kérelmét, mely kiosztásra került.
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Rácz Zoltán képviselő: Kérdést kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez „Milyen tanácsot
kapott a tanácsadótól az elmúlt három hónapban?” címmel.
Zaják Rita képviselő: Négy kérdést kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez. Három
kérdése a Cikói hulladéklerakóval, egy pedig a Wosinszky óvoda bővítésével kapcsolatos.
dr. Mezei László képviselő: Ács Rezső polgármesterhez intézett levelet, melyben
visszahívással szeretne élni a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét érintően.
Ács Rezső polgármester: Felkéri Zaják képviselő asszonyt, hogy a cikói hulladéklerakóval
kapcsolatos kérdést fogalmazza meg.
Zaják Rita képviselő: Összevonja első három kérdését, ennek címe: „Mi a helyzet Cikón?”
Második kérdésének címe: „Mit tartalmaz a Wosinszky óvoda bővítésével kapcsolatos
projekt?”
Ács Rezső polgármester: dr. Mezei László kérdésére elmondja, hogy Sárközi János József a
tegnapi napon a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságáról
lemondott. Ha ezzel kapcsolatos képviselő úr kérdése, akkor ez okafogyottá vált. A
nemzetiségi önkormányzat belső ügyeibe a közgyűlésnek nincsen beleszólása.
dr. Mezei László képviselő: Kérdést szeretné feltenni ezzel kapcsolatban.
A napirendre vonatkozóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. kérelmének
napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő - 15
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….)
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
(tervezet)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
és díjairól (tervezet)
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

8.

Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának (korábban:
Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának elfogadására”
(30. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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12.

Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű
megszüntetése
(7. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési tervének
jóváhagyása
(31. sz. előterjezstés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Javaslat önkormányzati terület átadására körforgalmi csomópont építése céljából
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

20.

Bírósági ülnöki tevékenység megszüntetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

21.

Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

22.

Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4

és

Közszolgáltatási

Társulás

23.

Tolnatáj Televízió támogatása
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

24.

Beszámoló a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

25.

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület tevékenységéről, az egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2014. IV. negyedév)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

27.

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

28.

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

29.

Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Milyen tanácsot kapott a
tanácsadótól az elmúlt három hónapban?” címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mi a helyzet Cikón?”
címmel
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mit tartalmaz a Wosinszky
óvoda bővítésével kapcsolatos projekt?” címmel
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének visszahívása tárgyában

ZÁRT ÜLÉS:

30.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalások felülvizsgálata
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

31.

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

5

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a
közpénzek felhasználásának átláthatóságáról,
valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről (tervezet)
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A 2015. évi munkaterv tárgyalásakor fogalmazódott meg az
átláthatósági rendelet elkészítésének szükségessége. 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.
dr. Tóth Gyula 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: Szeretné, ha a város honlapján megjelennének azok a pénzügyi
tranzakciók, melyek a rendelet hatálya alá tartoznak.
Ács Rezső polgármester: A rendelet kitételeket tartalmaz ezzel kapcsolatban és Rácz
képviselő úr által mondottakat maximálisan teljesíti.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a
közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről (tervezet)
(26. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő
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Ács Rezső polgármester: Az előző napirendi pont kapcsán elfogadott rendeletbe képviselő
asszony által megfogalmazott javaslatok jelentős része már beépítésre került.
Zaják Rita képviselő: A zuglói önkormányzat Karácsony Gergely vezetésével elfogadott egy
átláthatósági rendeletet, ezt tervezetként benyújtotta a szekszárdi közgyűlés elé. Nem vitatva
azt, hogy nagyon sok adat már fenn van a honlapon, sokkal egyszerűbb módon elérhetővé
válnának a közérdekű adatok, szerződések a rendelet elfogadását követően. Kéri a közgyűlést,
hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. A rendelettervezet jelentős része az előző napirendnél
elfogadott rendeletben benne van.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezső polgármester: Egyes kitételei a rendeletnek nem illeszkednek az előbb elfogadott
rendelethez. Felkéri dr. Göttlinger István, hogy a jogi aggályokat ezzel kapcsolatban
ismertesse.
dr. Göttlinger István aljegyző: Mivel kiterjesztő adatbázist kíván nyilvánosságra hozni,
melyek részint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
jogszabályt is érintik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Biztonság Hatóságtól kért
állásfoglalást. A törvényi szabályozás szerint a miniszter kap felhatalmazást arra, hogy ezen a
jogi szabályozáson túlnyúlóan kiadjon saját hatáskörében rendeletet, vagyis nem találtak
olyan felhatalmazást, mellyel önkormányzatunk a törvényi kereteken túl saját hatáskörében
ezt kiterjesztőleg szabályozza. Javasolja képviselő asszonynak és a testületnek, hogy az
előterjesztést most vegyék le napirendről és a felügyeleti szerv, valamint a hatóság
állásfoglalásának beérkezését követően tűzzék újra napirendre.
Ács Rezső polgármester: Véleménye szerint, ha beérkeznek az állásfoglalások, akkor az
előzőleg elfogadott rendelet kiegészíthető, módosítható lesz. Hasonló tárgykörben nem
szükséges több féle szabályozás, ez a későbbiekben félreérthető lehet és vitákra adhat okot. A
képviselők munkájának segítéséhez a hivatalnak mindent biztosítani kell. De arra kéri a
képviselőket, hogy próbáljanak meg ebben mértékletességet gyakorolni, mert ha például
minden egyes bizottsági ülésről szószerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, ellentétben az eddigi
gyakorlattal, az több ember munkáját fogja lekötni, elvonva más feladatoktól az időt. Ezt nem
tartja szerencsésnek. A hivatali létszám eléggé feszített, sok területen kevesen is vannak a
megnövekedett feladatellátáshoz. Ha ezekkel az ügyekkel kell a jogi referenseknek
foglalkozni, akkor az sok esetben megnehezíti az egyéb feladatok ellátását.
Zaják Rita képviselő: Köszöni a hivatali dolgozók segítségét. Számára már fél siker, hogy az
előző napirendi pontnál elfogadta a közgyűlés az átláthatósági rendeletet. Aljegyző úr által
elmondottakat tudomásul veszi és megvárja az állásfoglalások beérkezését, vegyék le
napirendről az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak a rendelettervezetre.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 4 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és 2
tartózkodással elvetett.

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(21. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Összességében az állampolgárok mely csoportja fog rosszabbul járni?
Lesznek olyanok, akik a módosítást követően jobban járnak? Mennyibe fog kerülni az
önkormányzatnak?
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat által biztosított ellátások kapcsán senki sem
járhat rosszabbul, a költségvetés tervezésénél ezt figyelembe fogják venni.
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető: Az aktív korúak ellátása került át a járási hivatal
hatáskörébe, nem fognak az ellátottak rosszabbul járni, a szociális törvény alapján annyi
változás történik, hogy nem az önkormányzatok, hanem a járási hivatalok fogják
megállapítani és folyósítani ezt az ellátást. A méltányossági közgyógyellátás kapcsán lehet,
hogy lesznek, akik rosszabbul járnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.)
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 helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(tervezet)
(9. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

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.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 4/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról (tervezet)
(22. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

Ács Rezső polgármester: Lényeges előrelépés van a rendeletben, az ingyenesség megszűnik,
kedvezményes áron parkoló bérlet vásárlására lesz lehetőségük a rendeletben meghatározott
személyeknek. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelet tervezet 7.§ (4) bekezdése ne
kerüljön beépítésre.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Egy csökkentett díjjal szerinte többen megvásárolnák a bérletet. Ezt
megfontolásra javasolja a jövőre nézve.
Ács Rezső polgármester: A parkolási rendszer úgy működik, hogy az önkormányzat a
közterületeket a Vagyonkezelő Kft. rendelkezésére bocsátja, aki a parkolókat üzemelteti, ezért
a Kft. bérleti díjat fizet az önkormányzat részére. A bérleti díj fizetés alapja a befolyó bevétel.
Közlekedés szabályozó szerepe is van a parkolási rendszernek. Ha a Vagyonkezelő Kft.
bevételeit csökkentik, akkor az önkormányzatnak is csökken a saját bevétele és a saját cégét
hozza nehéz helyzetbe. Egyre többen veszik igénybe a mobil parkolást is. Ha bármelyik
képviselő bevétel csökkentő javaslatot fogalmaz meg, akkor azt is jelezze, hogy ezzel melyik
területen szeretné, ha sérülne az önkormányzati feladatellátás.
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: 2013. január 1-től
egy olyan közszolgáltatási megállapodás keretében végzik a város területén a fizető
parkoltatást, amely pontos elszámolási kötelezettséget ró a cégre a bevételeket és kiadásokat
illetően. Díjemelés nem történt, viszont változott az áfa, 25%-ról 27%-ra emelkedett. Nem
javasolja a parkoló bérletek árának csökkentését.
Ács Rezső polgármester: 2006 óta ezek a tarifák vannak, nem volt emelés a díjakat tekintve.
Rácz Zoltán képviselő: Nem a teljes árbevétel csökkentését javasolta, hanem ennek egy
technikai újragondolását. Például egy 50.000 Ft-os parkoló bérletet nyilván sokkal többen
megvennének, ezáltal nem csökkenne a bevétel.
dr. Mezei László képviselő: Minden városnak a használati értékét jelentősen emeli a
parkolási kultúrája. A parkolási lehetőségeket használhatóbbá kell tenni. Szeretnének úgy
parkolni, hogy az embereknek ne viselje meg a pénztárcáját a parkolási díj. Ha az emberek
bejönnek a központba, nyomasztja őket a parkolási helyzet.
Ács Rezső polgármester: Nemcsak anyagi oldala van ennek a kérdésnek, hanem közlekedés
szabályozó szerepet is betölt. Ha ingyenessé teszik a parkolást, akkor a közintézmények előtt
tele lesznek a parkolók, és aki ügyet intézni érkezik, nem tud majd leparkolni. Ez a parkolási
rendszer már jól bejáratott és biztosítja, hogy mindenki aki a városba érkezik ügyet intézni,
meg tud állni az intézmény előtt.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványát,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 5/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete a
közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól (tervezet)
(23. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
és díjairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.

Javaslat a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. leánytársaságának
(korábban: Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi
beszámolójának elfogadására
(30. 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.
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A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Miért a 2013. évi beszámolót tárgyalják? A 2012. évi eredménye
mennyi volt a cégnek? 2013. évben 50 millió Ft vesztesége volt a cégnek.
Ács Rezső polgármester: Az első kérdésre a válasz az, hogy a közgyűlés eddig nem vette
napirendjére az előterjesztést.
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A 2012. évi eredmény szintén
negatív volt, 25 millió Ft veszteség keletkezett. Az üzemi tevékenység eredménye 2013.
évben -50 millió Ft, melyhez hozzájön a közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem
kapcsolódó ráfordítások összege, az autóbuszok lízingelt járművek.
Ács Rezső polgármester: Nem emlékszik rá, hogy a helyi közlekedés bármikor pozitív
szaldójú lett volna, mindig önkormányzati és állami finanszírozás segítségével történt ennek
biztosítása.
Zaják Rita képviselő: Milyen következményei lesznek a városi tömegközlekedésre nézve, ha
az önkormányzat nem fizeti meg a cégnek az előterjesztésben szereplő összeget?
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A társaság és az önkormányzat
között közszolgáltatási szerződés jött létre, ez a forma országos szinten veszteséget indukál,
amit a szerződő partnerek a szerződés szerint kiegészítenek. Előre nem tudja megjósolni,
hogy milyen következményei vannak, ha nem fizet az önkormányzat. A szerződés 2016.
december 31-ig tart. Utána az önkormányzatnak közbeszerzést kell erre kiírnia és a
szerződéses feltételek között már lehetőség van más feltételekkel megállapodni. A helyi
menetrend túlkínálatot biztosít a jelenlegi utas igényeknek, főleg a hétvégéken. Ha
megnéznek egy szombati vagy vasárnapi napot, üres buszokat látnak. Az autóbuszvezetőnek
bért kell adni, az autóbusz üzemanyaggal megy, fenntartási költségei vannak, ha ülnek rajta
utasok, ha nem. Társaságuk nyitott a menetrend bizonyos fokú átalakítására, de ezt az
önkormányzatnak kell kezdeményezni.
dr. Mezei László képviselő: Egy ilyen pénzügyi és gazdasági helyzetben, melyben az
önkormányzat működik, elfogadhatatlan az, hogy egy vállalkozás folyamatosan veszteséget
termeljen. Ismeretei szerint 73 millió Ft helyi iparűzési adót nem fizetett meg a cég.
Ács Rezső polgármester: 63 millió Ft ingatlan-, és helyi iparűzési adóról van szó.
dr. Mezei László képviselő: Kezdeményezni fogják, hogy ha ez a szerződés lejár, akkor
életszerű szerződést hozzanak létre, melyben piaci alapon szervezett szolgáltatások
szerepelnek.
Zaják Rita képviselő: 5%-kal nőtt a bérletet vásárlók száma, ami örömteli hír. Milyen
marketing tevékenységet folytat a cég? Vizsgálták azt, hogy a jegyárak csökkentésével
lehetne emelni az utas számot?
Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Ez egy olyan szolgáltatás, melynek
előállításához az inputok piaci alapon működnek és szabott árakkal dolgoznak. Ez indukálja
talán országos szinten a veszteséget. A 220 Ft-os menetjegy ár a legolcsóbb Szekszárdon az
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összes helyi közlekedést bonyolító város közül.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén sokat foglalkoztak a
közlekedés helyzetével. Pár évvel ezelőtt alakult ki ez a közlekedési rend, nagyon sok vita,
fórum előzte meg a bevezetését. Valóban felülvizsgálatra szorul az egész menetrend. A
mindenkori veszteség pótlására tudnak az önkormányzatok pályázni állami kiegészítésre. A
törvényhozók is tudják, hogy a helyi közlekedés veszteséges. A Bizottság indítványozta, hogy
2015. évben történjen meg a menetrend felülvizsgálata.
Ács Rezső polgármester: 1995. évben vezette be a kormányzat az utazási kedvezményeket,
mely érintette a helyi közlekedést is, azóta a helyi közlekedés nem tudott nyereséges lenni.
Ennek 100%-át soha nem kapta meg az önkormányzat az államtól, miközben a helyi
tömegközlekedés biztosítása önkormányzati feladat.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 3/2015.(II.5.) határozata
a
Dél-Dunántúli
Közlekedési
Központ
Zrt.
leánytársaságának
(korábban:
Gemenc
Volán
Autóbuszközlekedési Zrt. ) 2013. évi beszámolójának
elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési
feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által - a közszolgáltatási
szerződés IX. fejezetében foglaltak alapján - benyújtott
beszámolót a város helyi közlekedésének 2013. évi teljesítményi
adatairól.
2.
A Közgyűlés a Gemenc Volán Zrt. helyi
tömegközlekedési feladataival kapcsolatos veszteségét a 2014.
évi költségvetés terhére kiegyenlíti és felkéri a Polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le a
szolgáltató képviselőjével.
Határidő:
Felelős:

9.

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István/dr. Kajos Nikolett
aljegyző

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Kéri a határozati
javaslat 2.) pontjának módosítását a felügyelő bizottság tagjainak változására tekintettel.
dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja, hogy az időtartam szerepeljen a felügyelő
bizottsági tagok megbízásának meghatározásánál.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő –
15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 4/2015.(II.5.) határozata
a Szekszárd Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a jogszabályváltozásra tekintettel – új Ptk. hatályba
lépése - a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. működése kapcsán
kinyilatkoztatja, hogy a társaság a továbbiakban az új Ptk.
szabályai szerint működik.
2.
A Közgyűlés jóváhagyja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Alapító Okiratának a Ptk. szabályaival összhangban történő
módosítását az alábbi kiegészítéssel:
„14. A társaság felügyelő bizottsága:
14.1. A társaság felügyelő bizottságának tagja 2014. 11.25. napjától
2015.02.04. napjáig terjedő időtartamra:
- Sárközi János József /an: Lázár Erzsébet, lakcíme: 7100,
Szekszárd, Tartsay ltp. 28. II./12./
A társaság felügyelő bizottságának tagjai 2014. 11. 25. napjától
2019. 11. 25. napjáig terjedő időtartamra:
Gyurkovics János /an.: Szeder Mária, lakcíme: 7100
Szekszárd, Présház u. 21/.
Pap Máté /an. : Kátai Veronika, lakcíme: 7100 Szekszárd,
Bükk u. 23./
Dr. Máté István /an. : Schludt Terézia Katalin, lakcíme:
7100 Szekszárd, Kerékhegy u. 4./
Gombás Viktória /an.: Bátor Magdolna Mária, lakcíme:
7100 Szekszárd, Fagyöngy utca 5. 5. em. 3./
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Rutkai Géza /an.: Bogdán Edit, lakcíme: 7100 Szekszárd,
Kilátó u. 7./
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító
Okirat módosítás és a módosított egységes szerkezetű Alapító
Okirat aláírására.
4.
A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a módosítás
Cégbírósági bejegyzésének ügyintézésére.
Határidő:
Felelős:

10.

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(11. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Önkormányzatuk 2015. január 27-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és elfogadta az
együttműködési megállapodás módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 5/2015.(II.5.) határozata
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
kötött
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálata
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével 2014. december 18. napján megkötött
együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

A megállapodás „Általános rendelkezések” fejezet 2.
pontjának első mondata - az Áht. 27. § (2) bekezdésének
hatályon kívül helyezésére tekintettel - az alábbiak szerint
módosul:
„Jelen megállapodást a felek az Njtv. 80. § (2) bekezdése
alapján kötik meg.”

15


A megállapodás II. 1.3.
pontja – az Áht. 23.§. (2)(3) bekezdésének változására tekintettel - az alábbiak szerint
módosul:
„A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
a)
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételei
előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási
bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b)
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
irányított
költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és
költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és
működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a
felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.
6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti
finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására
vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási
előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. ) 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik
vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összegével együtt,
g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati
kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség
érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
kiadott
jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
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h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így
különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a
finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése
szerinti esetleges felhatalmazást.
A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

A megállapodás II. 1.11.
pontja – az Áht. 91. §-ának
változására tekintettel - az alábbiak szerint módosul:
„A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a
költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályok az irányadóak
azzal, hogy a Gazdasági Igazgatóság által előkészített
zárszámadási határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé
úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

11.

az

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
(12. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 6/2015.(II.5.) határozata
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
kötött
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálata
1. A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Képviselő-testületével 2015. január 15. napján megkötött
együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

A megállapodás „Általános rendelkezések” fejezet 2.
pontjának első mondata - az Áht. 27. § (2) bekezdésének
hatályon kívül helyezésére tekintettel - az alábbiak szerint
módosul:
„Jelen megállapodást a felek az Njtv. 80. § (2) bekezdése
alapján kötik meg.”

A megállapodás II. 1.3.
pontja – az Áht. 23.§. (2)(3) bekezdésének változására tekintettel - az alábbiak szerint
módosul:
„A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának
tartalmaznia kell:
a)
a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételei
előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási
bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
b)
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
irányított
költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és
költségvetési kiadási előirányzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok
szerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és
működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a
felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.
6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti
finanszírozási bevételi előirányzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására
vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási
előirányzatokat,
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:Gst. ) 3. § (1)
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bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik
vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összegével együtt,
g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati
kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető
ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség
érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott
felhatalmazás
alapján
kiadott
jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így
különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a
finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal
kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése
szerinti esetleges felhatalmazást.
A költségvetési határozatban elkülönítetten szerepel az évközi
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

A megállapodás II. 1.11.
pontja – az Áht. 91. §-ának
változására tekintettel - az alábbiak szerint módosul:
„A zárszámadás elkészítésére és elfogadásának rendjére a
költségvetés elkészítésére vonatkozó szabályok az irányadóak
azzal, hogy a Gazdasági Igazgatóság által előkészített
zárszámadási határozatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
terjeszti a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé
úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

12.

az

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a Magyar Zarándokút
megállapodásának módosítására
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Önkormányzati

Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Társulás

társulási

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 7/2015.(II.5.) határozata
a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése elfogadja a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1 pont szerinti
módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

13.

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester

Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás
megszüntetése
(7. 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 8/2015.(II.5.) határozata
az
Első
Magyar
Önkormányzati
Víziközmű
és
Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és
Közszolgáltatási Társulás 2015. március 31. napjával történő
megszüntetéséhez hozzájárulását adja.
2.
A Közgyűlés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű
és Közszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa által hozott
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5/2014. (XII. 17.) TT határozatban foglalt, vagyonfelosztással
kapcsolatos döntéssel egyetért és jóváhagyja.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulást
megszüntető megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

14.

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester

A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetése
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 9/2015.(II.5.) határozata
a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
megszüntetéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti
Társulás 2015. február 15. napjával történő megszüntetéséhez
hozzájárulását adja.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd és Környéke Központi
Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsa által hozott 1/2015. (I. 23.)
TT határozatban foglalt, az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésére és biztosítására
vonatkozó döntéssel egyetért, azt jóváhagyja.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulást
megszüntető megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:
15.

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester

Háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
(28. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula 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 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 10/2015.(II.5.) határozata
a háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási szerződés
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a háziorvosi ügyeletre vonatkozó feladat-ellátási
szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs és Gombás Viktória elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
16.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A Társulási Tanács a megállapodás módosítását elfogadta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 11/2015.(II.5.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulással kötött
együttműködési megállapodás módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az Önkormányzat és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött együttműködési
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megállapodás módosítását elfogadja az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
2. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Haag Éva alpolgármestert az
Együttműködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
dr. Haag Éva alpolgármester

Szabó Balázs és Gombás Viktória visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési
tervének jóváhagyása
(31. 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 nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: Tanulmányozták, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben
mennyire indokolt egy-egy beszerzés. Szerepel az elképzelések között az önkormányzati
épület 500 millió Ft-os felújítása és egy Skoda SuperB beszerzése. A gépjármű állományban
egész korszerű gépjárművek is szerepelnek. Illetve nincs műszaki adata arra, hogy egy 500
millió Ft-os beruházást indokol a hivatal épületének energetikai felújítása. Úgy gondolja,
hogy Szekszárd városa nincs abban a helyzetben, hogy ilyen típusú beruházásokat
megengedjen magának.
Ács Rezső polgármester: Ebben a tervben nem szerepel gépkocsi beszerzés. A Polgármesteri
Hivatal épületében a kazánok rossz állapotban vannak, a nyílászárók már nem korszerűek. Az
önkormányzat pályázati úton erre támogatást nyert, 80-85%-os pályázati forrás
igénybevételével ezt a fejlesztést meg kell valósítani, a megtérülési idő 3-5 év. Az elmúlt
évben valósult meg a közvilágítás korszerűsítése, 40-60% közötti megtakarítás érhető el a
LED lámpák felszerelésével, mely biztosítja, hogy a jelenleg még közvilágítással nem, vagy
csak hiányosan rendelkező külterületeken ezt a fejlesztést tovább tudják vinni. Várhatóan 4050 millió Ft megtakarítást tudnak elérni. Más megyei jogú városoktól azt a tájékoztatást kapta,
hogy átlagosan 60%-ot tudtak ezzel spórolni. Felmérik a teljes önkormányzati
intézményrendszert, az iskolákat, óvodákat és ott ahol még nem tudták ezeket az energetikai
szigetelési, korszerűsítései feladatokat ellátni, azokat meg fogják valósítani. A Polgármesteri
Hivatal energetikai korszerűsítésével kapcsolatos beruházás is pár év alatt megtérül.
Zaják Rita képviselő: Örömteli, hogy az energetikai beruházások megvalósulnak, de
szomorú, hogy még viszonylag kevés intézményben történt meg. A KEOP pályázati források
2009 óta vannak. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatosan más technológiákat nem
vizsgáltak a tanulmány készítésekor, lehet, hogy lett volna jobb megoldás is.
23

Rácz Zoltán képviselő: Hol lehet elérni, hogy a városnak milyen elképzelése van 2-3 évre
vonatkozóan az energiaracionalizálással kapcsolatban? Ki lett megbízva a felméréssel,
tervezéssel?
Ács Rezső polgármester: Minden egyes pályázati kötelezettségvállaláshoz közgyűlési döntés
szükséges. Olyan beruházást nem indítottak, mely nem volt közgyűlési döntéssel
alátámasztva. A Városüzemeltetési Igazgatóság kapta meg feladatként a felmérés elvégzését.
Például a Mérey utcai óvoda és idősek otthona már megvalósított egy energetikai fejlesztést,
most történik a Kadarka utcai és a Wosinszky utcai óvodák korszerűsítése. Az
állapotfelmérést azért készítik el, hogy ha megjelenik egy pályázati felhívás, viszonylag
gyorsan tudjanak rá reagálni. Kiemelt feladatként határozták meg, hogy az önkormányzati
intézményeket, a hivatalt minél energiahatékonyabb módon szeretnék a jövőben működtetni.
Kővári László képviselő: 2002 óta ül a testületben, akkor még Kocsis Imre Antal volt a
város polgármestere, akkor készült el 3 három ütemben a belváros rendezésének terve. Ennek
mentén haladtak, először a Garay tér, utána a Béla király tér és Piactér felújítása történt meg, a
harmadik ütem a Garay tömbbelső rendezése. A Béla király tér és a Vármegyeháza épülete is
megújult. Ahhoz, hogy a tér megjelenése egységes legyen, szükséges a Polgármesteri Hivatal
épületének korszerűsítése is, a nyílászárók is nagyon rossz állapotban vannak. Ez egy
racionális döntés.
Zaják Rita képviselő: Ennek a tervnek már régen készen kellene lennie. Nehezen követhető,
például a honlapon, hogy mikor, mire pályázott az önkormányzat.
dr. Mezei László képviselő: Ezeknél a pályázatoknál létezik kényszer? Mekkora az
önkormányzat mozgástere?
Ács Rezső polgármester: A pályázati rendszer több elemből áll. A pályázati kiírásoknál
meghatároznak feltételeket, melynek meg kell felelni. Az önkormányzat arra pályázik, amire
szeretne.
Rácz Zoltán képviselő: Jó lenne nyilvánossá tenni, hogy milyen irányba mennek a dolgok.
Összességében ez egy több milliárd Ft-os projekt. Szeretné, ha láthatóan és szakmailag
korrektül működnének ezek a dolgok.
Ács Rezső polgármester: Szekszárdon a mérnökök között van olyan kapacitás, hogy jól el
tudják végezni ezt a felmérést a Városüzemeltetési Igazgatósággal. Bízik benne, hogy a
jövőben a képviselők támogatni fogják, ha ilyen jellegű fejlesztésről döntenek.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 12/2015.(II.5.) határozata
a 2015. évi Előzetes Közbeszerzési Terv jóváhagyásáról

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
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Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2015. évre vonatkozó Előzetes Közbeszerzési Tervét elfogadja.
2.
A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 7. § alapján gondoskodjon a tervben szereplő
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetéséről, valamint az Önkormányzat 2015. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítéséről.

18.

Határidő:

1.) pont tekintetében: 2015. február 5.
2.) pont tekintetében: 2015. március 31.

Felelős:

dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat önkormányzati terület átadására körforgalmi csomópont építése céljából
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ez az egyik legfontosabb napirend a mai napon. Régóta
próbálkoztak, hogy a Palánki útnál lévő útkereszteződést körforgalommá alakítsák át. Meg
fog épülni a körforgalom, a szükséges területeket az önkormányzatnak át kell adnia az állam
részére. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a területek átadását.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kővári László képviselő: A körforgalom terve már régen elkészült, 60 millió Ft-os
nagyságrendet jelentett volna, de a város nem tudta ezt megfinanszírozni. Szerencsésen
alakultak a dolgok és végre megtörténhet a csomópont kiépítése.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 13/2015.(II.5.) határozata
körforgalmi csomópont építése céljából önkormányzati
terület átadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)-(3) bekezdése alapján hozzájárul az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek
térítésmentes átadásához a Magyar Állam részére:
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Szekszárd, belterület 50/2 hrsz. alatti ingatlan területéből
az önálló helyrajzi számra kialakított 50/6 hrsz-ú ingatlan 123
m2 területe,
Szekszárd, belterület 50/5 hrsz. alatti ingatlan területéből
az önálló helyrajzi számra kialakított 50/10 hrsz-ú ingatlan 148
m2 területe,
Szekszárd, belterület 50/3 hrsz. alatti ingatlan területéből
az önálló helyrajzi számra kialakított 50/8 hrsz-ú ingatlan 257
m2 területe,
Szekszárd, belterület 45/5 hrsz. alatti ingatlan területéből
az önálló helyrajzi számra kialakított 45/8 hrsz-ú ingatlan 94 m2
területe.
2.
A térítésmentes átadás a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvényben meghatározott közfeladat – közúti
közlekedés fejlesztését –, az „56. sz. főút 1 + 560 – 1 + 835 km
sz. (Palánki úti körforgalom) körforgalmú csomópont” tárgyú
projekt megvalósítását segíti elő.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
területátadás kapcsán szükséges nyilatkozatok, szerződések
aláírására, az aljegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.

19.

Határidő:

2015. március 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak
megválasztására
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság azzal a javaslattal él, hogy a
Közgyűlés a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum önkormányzati oldalának
képviseletére dr Haag Éva, Csillagné Szánthó Polixéna, Pap Máté és Szabó Balázs
képviselőket kérje fel. A fórum ülésein egyébiránt bármelyik képviselő részt vehet.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció véleménye egyezik a Humán Bizottság
javaslatával. Önkormányzatunk eddig is és a jövőben is kiemelten szeretne foglalkozni az
ifjúsággal, ezért a fiatal képviselőket szeretnék bevonni ebbe a munkába. A korábbi tagok
mellé új tagként Pap Mátét és Szabó Balázst javasolják delegálni. Javasolja továbbá, hogy a
Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető
Fórum létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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dr. Mezei László képviselő: Mi zárta ki Zaják Rita képviselő asszony jelölését?
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A két legfiatalabb képviselő delegálására tettek
javaslatot. Bármelyik képviselő részt vehet a fórum ülésein.
Zaják Rita képviselő: Ezek gesztus értékű dolgok. Egyetlen óvodaszékbe és iskolaszékbe
sem delegálták, ezt tudomásul veszi. Jó munkát kíván az ifjúságnak.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15
fő – 11 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 14/2015.(II.5.) határozata
a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
tagjainak megválasztásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
önkormányzati oldalának vezetésével megbízza a polgármestert.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztető
Fórum önkormányzati oldalának képviseletére
dr Haag Éva
Csillagné Szánthó Polixéna
Pap Máté
Szabó Balázs
képviselőket kéri fel.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Szekszárd
Városi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló
megállapodás felülvizsgálatára.
Határidő:
Felelős:

1-2. pontok tekintetében: 2015. február 5.
3. pont tekintetében: 2015. március 31.
Ács Rezső polgármester

Kerekes László elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
20.

Bírósági ülnöki tevékenység megszüntetése
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 15/2015.(II.5.) határozata
bírósági ülnöki tevékenység megszüntetéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (10) bekezdésében és a
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 220. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Rippert Györgyné, Szekszárd, Ady Endre u. 24/A. szám alatti
lakos ülnöki megbízatását 2014. november 10. napjával
megszünteti.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szekszárdi
Törvényszékkel egyetértésben megköszöni Rippert Györgyné
lelkiismeretes ülnöki munkáját és további jó egészséget és
sikereket kíván számára.
Határidő:
Felelős:

21.

2015. február 5.
Ács Rezső polgármester

Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kálóczi Andrea a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: Az eddigi
években az önkormányzat 2-2 millió Ft-tal támogatta a Rév munkáját. Három alapellátási
formát működtetnek, emellett a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény kapcsán
hozzájuk került fiatalok „elterelését” látják el. Az idei évben 4,5 millió Ft támogatást kérnek
az önkormányzattól, mely a költségvetésük 10%-át jelenti. Az önkormányzat 1999 óta minden
évben biztosított anyagi támogatást. A szolgáltatások bővültek, a designer drogok
használóinak száma emelkedett. Az elmúlt években az állami források, a pályázati
lehetőségek csökkentek, a normatívák összege 1999 óta szintén nem változott.
Kerekes László visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság két napja ülésezett, a
költségvetési sarokszámok még nem ismertek, ezért azt javasolják, hogy amennyiben van a
költségvetésben forrás, akkor biztosítsák a támogatást.
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Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelmet, és
javasolja, hogy a támogatás összegét a költségvetési rendelet elfogadásakor határozzák meg.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A posta, kábeltévé, internet díja 600.000 Ft? 1.600.000 Ft szerepel
még tanácsadói díjként. Ez mit tartalmaz?
Kálóczi Andrea a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: Esetmegbeszélő
csoport vezetői díja, és szupervízor coaching díja jelenik meg ezen a soron. A posta, telefon
díja tartalmazza a vezetékes telefonnak a díját, két-három mobiltelefon van ellátási
egységenként, internet költség, postaköltség. Nagyon sok az adminisztráció, az elmúlt évben 5
alkalommal volt ellenőrzés náluk.
dr. Mezei László képviselő: Lát lehetőséget arra, hogy ezen költségek tekintetében lehet
racionalizálni?
Kálóczi Andrea a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: A coaching díja
300.000 Ft. Ha ezt nem veszik igénybe, akkor olyan mankót vesznek el a segítőktől, mely a
kiégést előzi meg. A szenvedélybeteg személyhez kötődik, másokkal bizalmatlan, szükségük
van ezekre az emberekre. A szupervízori óradíj 10.000 Ft, ennél nem lehet olcsóbban
megfelelő képzettségi szupervízort találni. A posta, telefon költsége tavalyi évben
ugyanekkora volt.
Zaják Rita képviselő: A 42,7 millió Ft-ból az állami normatíva 18 millió Ft?
Kálóczi Andrea a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője: A
szenvedélybetegek nappali ellátása kötelező önkormányzati feladat a szociális törvény szerint,
erre kapják a normatívát. A közösségi és az alacsony küszöbű ellátás nem kötelező feladat,
ennek finanszírozására pályázniuk kell. Az ágazati bérpótlékot nem kötelező adni, az
államkincstárhoz a tavalyi évben be lehetett nyújtani a kérelmet az igényre.
dr. Haag Éva alpolgármester: Köszöni a Szolgálat valamennyi dolgozójának a munkáját.
Amennyiben a költségvetésben lesz rá lehetőség, az önkormányzat a támogatást biztosítani
fogja.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a határozati javaslat 1. pontjának módosítását az alábbiak
szerint: „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata részére - a költségvetési
lehetőségektől függően - maximum 4,5 millió Ft támogatást biztosít az Alapítvánnyal kötött
ellátási szerződésben vállalt feladatok 2015. évi ellátására.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 15 fő –
15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 16/2015.(II.5.) határozata
a Caritas Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi
támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata részére - a költségvetési
lehetőségektől függően - maximum 4,5 millió Ft támogatást
biztosít az Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésben vállalt
feladatok 2015. évi ellátására.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2015. évi költségvetési rendelet
tervezetbe.
Határidő:
Felelős:

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

dr. Haag Éva elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

22.

Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
(4. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula 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.
Zaják Rita képviselő: Javasolja, hogy amennyiben a költségvetési lehetőségek a
későbbiekben engedik, az összeget emelje fel a közgyűlés 2 millió Ft-ra.
Ács Rezső polgármester: Amennyiben lesz rá lehetőség, nyitottak a támogatás összegének
felemelésére.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:

30

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 17/2015.(II.5.) határozata
a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Városi Mentálhigiénés Műhely részére 1.371.000
Ft támogatást biztosít az Egyesülettel kötött ellátási
szerződésben vállalt feladatok 2015. évi ellátására.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2015. évi költségvetési rendelet
tervezetbe.
Határidő:
Felelős:

23.

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Tolnatáj Televízió támogatása
(6. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslattal
egyetért.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 18/2015.(II.5.) határozata
a Tolnatáj Televízió támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése – a 2014. évi támogatáson felül - bruttó 3.800.000
Ft támogatást biztosít a Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió
Zrt. részére.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2015. évi költségvetési rendelettervezetbe.
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Határidő:
Felelős:

24.

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Beszámoló a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
(14. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Göttlinger István aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 19/2015.(II.5.) határozata
a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése –
mint a szekszárdi 6008/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a
jogelőd Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-től az
önkormányzat által 1997. április 30. napján megállapodással,
térítésmentesen átvett ingatlant –tulajdonjogának változatlan
fenntartása mellett - a kizárólagos önkormányzati tulajdonban
lévő Ipari Park Kft. területébe integrálta és a jövőben fejlesztési
területként kívánja hasznosítani.
A közgyűlés a polgármesternek a területtel kapcsolatos
előterjesztését jóváhagyja és felkéri, hogy a közgyűlés
döntéséről az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

25.

2015. február 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület tevékenységéről, az egyesülettel
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
(16. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
dr. Tóth Gyula képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 20/2015.(II.5.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodást 2017. január 31. napjáig,
határozott időre, a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, az aljegyzőt pedig a
szerződés ellenjegyzésére.

26.

Határidő:

2015. február 10.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2014. IV. negyedév)
(24. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 21/2015.(II.5.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
szóló beszámoló elfogadásáról (2014. IV. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2014. október 1. – 2014.
december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
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27.

Határidő:

2015. február 5.

Felelős:

Ács Rezső polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 22/2015.(II.5.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló jóváhagyásáról
I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 256/2013.(XII.9.), 278-279/2013.(XII.19.)
134/2014.(VII.2.), 143/2014.(VII.2.), 193-230/2014. (XI.25.),
231-248/2014.(XII.18.),
250-251/2014.(XII.18.),
253/2014.(XII.18.) határozat 2.) pontja, 254/2014.(XII.18.),
255/2014.(XII.18.)
határozat
1-2.
pontja,
256260/2014.(XII.18.), 262/2014.(XII.18.), 264-270/2014.(XII.18.),
2/2015. (I.8.) határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a 196/2013.(VI.27.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja.
3. A Közgyűlés a 249/2014.(XII.18.) határozat végrehajtásának
határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.
II.) A Közgyűlés jóváhagyja Berlinger Attila nemzetközi
kapcsolatok referensének Bietigheim-Bissingen városába
történő kiutazását a 2015. január 5-6. között megrendezésre
kerülő nemzetközi turisztikai kiállításra.
Határidő:
Felelős:

2015. február 5.
Ács Rezső polgármester

dr. Haag Éva visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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28.

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója: Cégük 2009.
évben alakult meg, létrehozásának fő oka a városrehabilitációs projekt volt. Ez jelentette az
elmúlt években a cég fő bevételi forrásait, a projekt 2014. év végével lezárult, jelenleg folyik
a zárása, a záró dokumentáció összeállítása. Ezzel a cég fő bevételi forrása megszűnt. Az
önkormányzat és mások számára mérnöki szolgáltatást végeznek, ez a tevékenység marad a
jövőben bevételi forrásként, 15 millió Ft-ra már leszerződtek, illetve tárgyalásokat folytatnak
még megrendelésekről 4 millió Ft értékben. A cégnek pénzügyi tartaléka nincs. A bevételek a
második félévben fognak realizálódni. Erre tekintettel kéri, hogy a közgyűlés 12 millió Ft-ot
biztosítson a cég számára 2015. december 31. napjáig terjedő visszafizetési kötelezettséggel.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 15 fő – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 23/2015.(II.5.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére legkésőbb 2015.
december 31. napjáig terjedő visszafizetési kötelezettséggel 12
millió Ft összegű átadott pénzeszközt biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, az aljegyzőt pedig azok
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

29.

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Milyen tanácsot
kapott a tanácsadótól az elmúlt három hónapban?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: A tanácsadói munka miben nyilvánult meg az elmúlt pár hónapban?
Milyen tanácsokat kapott polgármester úr a tanácsadójától, Máté Péter úrtól?
Ács Rezső polgármester: Máté Péter nem tanácsadó, hanem tanácsos, aki a városüzemeltetés
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területén, korábban mint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja, sokat segített Märcz László
igazgatóságvezető úrnak. Városüzemeltetési, közbiztonsági területen részt tud venni az
ellenőrzésekben és a különböző munkafolyamatokban, a rendőrséggel kapcsolatot tart. Nem
tanácsot kért tőle, a városüzemeltetési feladatok megerősítését látja el. Támogatja azt, hogy
mint korábban a tanácsnoknak volt egy beszámolási kötelezettsége, tanácsos úr is félévente
beszámoljon az elvégzett munkájáról.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mi a helyzet Cikón?”
címmel
Zaják Rita képviselő: A honlapon a társulásoknál próbált utánanézni és választ keresni a
kérdéseire, de a szeptemberi jegyzőkönyv még nem volt fenn. A Re-Kom Kft. végeztetett
vizsgálatot a telepről kifolyó és a patakba érkező szennyező anyagokról? Az ALISCA
TERRA Kft. tartozik a Re-Kom Kft-nek? Ha igen, mekkora összeggel? A Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség tavaly februárban a cikói hulladéklerakóval kapcsolatos
határozatában a környezetvédelmi katasztrófa elhárításának szükségességéről beszél, pedig a
határozat szerint akkor még csak 20%-kal haladta meg a csurgalékvíz mennyiség a 10.000
m3-nyi mennyiséget. A társulási tanács júniusi ülésén már 40.000 m3 csurgalékvízről van szó,
és ez a mennyiség nyilván növekedett. Polgármester úr milyen intézkedést tett a vészhelyzet
elhárítása érdekében? A cég megkapta az engedélyt a csurgalékvíz elszállításra. Ezt hová
szállítják? És ki engedélyezte?
Ács Rezső polgármester: Kéri, hogy képviselő asszony írásban tegye fel kérdéseit, mert ezek
a Re-Kom Kft. ügyvezetőjének hatáskörébe tartoznak.
 Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mit tartalmaz a
Wosinszky óvoda bővítésével kapcsolatos projekt?” címmel
Zaják Rita képviselő: A Közbeszerzési Értesítő szerint az óvodabővítési projekt kapcsán az
Ács Állványozó Kft-vel történt szerződéskötés 102 millió Ft + Áfa értékben. Ez az összeg a
teljes építési tevékenységen kívül tartalmaz más költséget?
Ács Rezső polgármester: Képviselő asszony az előző ciklusban is képviselő volt. Amikor a
Wosinszky óvoda bővítéséről döntött a közgyűlés, tételes költségvetés készült, melyet az
akkori előterjesztés tartalmazott. Felkéri Frey Tímea pályázati referenst a válaszadásra.
Frey Tímea pályázati referens: Négy darab beépített bútort tartalmaz a szerződés a
kivitelezésen kívül. Továbbá kerülnek még eszközök beszerzésre a projekt keretében, amelyre
8 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.
 dr. Mezei László képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Szekszárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének visszahívása tárgyában
dr. Mezei László képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Makai Lajos által vezetett
Pécsi Ítélőtábla jogerős szabadságvesztéssel bűntette Sárközi János Józsefet befolyással
üzérkedés bűntettében. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 107.§-a
úgy nyilatkozik, hogy megbízását közgyűlés megszüntetheti. Ugyanennek a törvénynek az a.)
pontjában szerepel, hogy nem képviselhet a jelzett személy semmilyen megbízatást, mivel
jelentős köztartozása áll fenn. Sárközi János vallomásában szerepel egy rendkívül súlyos
kijelentés, mely önkormányzati személyekhez köti a pénzeszköz kérelmét és kijelenti, hogy a
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politika áldozata. Egyeztetve négy párt vezetőjével azt javasolja a közgyűlésnek, hogy
szíveskedjen az ítélet szerint eljárni.
Ács Rezső polgármester: Konkrét jogi kérdésben átadja a szót aljegyző úrnak. Sárközi János
József az önkormányzattal érintett pozíciójáról – mely a Vagyonkezelő Kft. felügyelő
bizottsági tagságát jelentette – korrekt módon, írásban a tegnapi napon lemondott. Ez a tőle
elvárható magatartás. A közgyűlés nem jogosult a kisebbségi önkormányzatnak a belügyeibe
beavatkozni, nem hívhatja vissza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, erre az
önkormányzatnak semmiféle kompetenciája nincsen. Ez a roma kisebbségi önkormányzatnak
a belső ügye. Írásban senki sem ismeri ezt az ítéletet, újsághírre, újságban megjelent
tudósításra hivatkozva tárgyalják ezt a kérdést. Ami az önkormányzat részéről megtehető volt,
azt megtette, ami belső ügye egy másik önkormányzatnak, abba viszont nincs beleszólásuk.
dr. Göttlinger István aljegyző: A képviselő úr által idézett törvény az nem a szekszárdi
közgyűlés hatáskörébe, hanem a roma nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe utalja a
kérdést. Azt mondja a jogszabály, hogy az írásba foglalt ítélet kézhezvételét követő 3 napon
belül az érintett személynek össze kell hívnia a testületi ülését és tájékoztatnia kell a
kisebbségi önkormányzatot, amely pro forma egyenrangú ezzel a képviselő-testülettel- vagy
analóg módon a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületével. Az összehívott
képviselő-testületet tájékoztatnia kell, és a testületnek döntenie kell ebben a kérdésben. Ilyen
szempontból a kérdés feloldása a kisebbségi önkormányzat kezében van.
A
tisztségviselőkhöz eljuttatva elnök úr írásban lemondott a Vagyonkezelő Kft-ben viselt
tisztségéről. Tudomása szerint tegnap volt egy roma nemzetiségi önkormányzati ülés, amiről
elnök úr tájékoztatást fog adni, ha kívánja a testület. Szekszárd város képviselő-testületének a
tulajdonosi döntésére nem volt szükség, mert ezt megelőzte elnök úr felügyelő bizottsági
tagságról történő lemondása, a másikban hatásköre nincsen.
Ács Rezső polgármester: Észlelte, hogy Mezei úr még egyszer jelezte hozzászólási
szándékát. Ha a képviselők interpellálnak hozzá, vagy bárkihez, akihez lehet az SZMSZ
szerint, ott van viszontválaszra lehetőség és utána a közgyűlésnek el kell döntenie, hogy
elfogadja a választ vagy nem. Ha a kérdést, mint jogi formát használja a képviselő, akkor a
kérdezett válaszával lezárul az adott téma. Erre tekintettel lezárja a témát, de miután
személyesen megszólíttatott Sárközi János József úr, úgy korrekt, ha ő is elmondhatja a saját
álláspontját.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Az
Ítélőtábla elítélte ilyen cselekedetért, de hangsúlyozza, semmilyen bűncselekményt nem
követett el. Ez ugyanolyan döntése volt a Pécsi Ítélőtáblának, mint a legutóbbi választással
kapcsolatos csalások. Ott is egy hamis döntést hozott az ítélőtábla. Be fogja bizonyítani, hogy
ártatlan, várják az ügyvédjével az ítélőtáblának az indoklását, mely írásban fog megérkezni és
utána a Legfelsőbb Bírósághoz fognak folyamodni perújrafelvételért. 1998 óta látja el ezt a
feladatot, soha nem kért munkája elvégzéséért pénzt. A városban történnek olyan politikai
események, melyek meghurcolhatják ártatlanul az embereket. Az MSZP egyes emberei és
Hadházy Ákos olyan dolgokat állítottak, hogy a családjának szégyenkeznie kellett, mikor a
választási időszak volt. Azzal vádolták, hogy választási csalásokat kreáltak és utána kiderült
érthetően és világosan, hogy az ő embereik közül jött oda dicsekedni a Patonai úr és elismerte,
hogy az ő személye miatt történt újbóli választás. Őt a szekszárdi cigányság választotta meg.
Amíg Szekszárdon 2200 cigány ember támogatja a munkáját, és további bíztatást ad neki
hogy folytassa, akkor kinek a véleményére kellene, hogy lemondjon? Kinek a hatása miatt
kellene, hogy úgy döntsön? Ha bűnös lenne, akkor a cigány politikától is visszavonult volna
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és a közélettől. Amíg ez nem bizonyosodik be, és tudja azt, hogy bűncselekményt nem
követett el, addig Szekszárd Megyei Jogú Város lakossága előtt emelt fővel fog járni és a
cigányság jogait fogja képviselni. Tájékoztatja még Tisztelt Képviselő Urat arról is, hogy
tegnap a kisebbségi önkormányzat ülésen a képviselő társait tájékoztatta erről az ítéletről és
a kisebbségi önkormányzat képviselői egyáltalán nem reagáltak arra, vagy egy szóval sem
hangsúlyozták azt el, hogy mondjon le az elnöki tisztségéről. Nem fog lemondani, és négy év
múlva is itt lesz. Valamikor az „Édes” név Szekszárdon fogalom volt, most meg a „Dundi”
név fogalom Szekszárdon. Amíg a közgyűlés tagjainak 4 évig szól a megbízásuk, 4 év múlva,
ha ő roma vezető akar lenni, akkor roma vezető lesz.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 52 perckor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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