Szám: IV.56-19/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. november 25-én
(szerdán) 9 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.) megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Ferencz
Zoltán, Gyurkovics János, Kővári László, dr. Máté István, dr. Mezei László, Rácz Zoltán, Pap
Máté, Zaják Rita képviselők
Összesen: 11 fő
Ülés közben érkezett: Kerekes László, Szabó Balázs képviselő
Távolmaradását jelezte: dr. Tóth Gyula, Gombás Viktória képviselők
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, jegyzőkönyvvezető

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja napirendre venni „A
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai
korszerűsítésére” megnevezésű pályázat megvalósítása” tárgyú 275. sz. előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 275. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
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Ács Rezső polgármester: Javasolja napirendre venni Zaják Rita képviselő asszony „2015. évi
gyermekétkeztetés megszervezése és finanszírozása a téli szünetben” tárgyú 276. sz.
előterjesztését.
A polgármester szavazásra teszi fel a 276. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a zárt ülés napirendjére venni a „Javaslat Munkácsy
Mihály-díjra történő felterjesztésre” tárgyú 273. sz. előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 273. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a zárt ülés napirendjére venni a „Vételi jog biztosítása az
Ipari Park területén hulladékhasznosító beruházás megvalósítására” tárgyú 274. sz.
előterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a 274. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

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

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
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(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015.
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről
54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5.

Településrendezési terv részleges módosítása
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

Alapítványok támogatása
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

7.

Fogászati rendelési idő módosítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8.

Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

9.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

11.

Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának személyére
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

12.

Polgármester szabadsága
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

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

14.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
energetikai korszerűsítésére” megnevezésű pályázat megvalósítása
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

2015. évi gyermekétkeztetés megszervezése és finanszírozása a téli szünetben
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

16.

Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:
17.

Javaslat „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel”
tárgyú projekt ÁFA tartalmának finanszírozására
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Javaslat Munkácsy Mihály-díjra történő felterjesztésre
(273. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

19.

Vételi jog biztosítása az Ipari Park területén hulladékhasznosító beruházás
megvalósítására
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Rácz Zoltán képviselő: Kérdést kíván feltenni dr. Haag Éva alpolgármesterhez: 2000 óta
tudott, hogy mit kellene tenni a fedett uszodával. Alpolgármester asszonyt, mint a Vízmű Kft
felügyelőbizottságának elnökét kérdezi, hogy miért nem történt semmi az uszoda ügyében?
Kérdéseket kíván feltenni Ács Rezső polgármesterhez:
1.) A Vízmű Kft. felügyelőbizottsági tagok fizetése folyik tovább?
2.) Mikor veszi komolyan az SZMSZ-t?
3.) Hol a határ?
Ács Rezső polgármester: A napirendi pontokra már szavaztak, újra már nem szavaznak
erről, a „Kérdések, interpellációk” napirendi pontnál tárgyalni fogják képviselő úr által
megfogalmazottakat.
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(267. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
35/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
36/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról
szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
37/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló
19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
54/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
250/2015. (XI.25.) határozata
működési engedélyek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése
felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az egészségügyi
alapellátások
körzeteiről
szóló
54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően
kezdeményezze a működési engedély módosítását a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalánál.
Határidő:
Felelős:

5.

2015. december 4.
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetője

Gondnokság

Településrendezési terv részleges módosítása
(268. 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
251/2015. (XI.25.) határozata
településrendezési terv módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a településrendezési terv részleges módosításának programját
megtárgyalta, és a 0835/11, 0835/12, 0835/15, 0835/18 és
0835/19. hrsz-ú, jelenleg gazdasági erdő (Eg) besorolású
területet - a szőlőtelepítés érdekében - mezőgazdasági (Mk
vagy Ma) övezetbe kívánja átsorolni.
A
Közgyűlés
felkéri a
Polgármesteri Hivatalt
településrendezési terv módosításának előkészítésére.
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2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
településrendezési terv módosítására irányuló eljárás
kérelmezői költségviselésére vonatkozó megállapodást készítse
elő.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás
megkötésére, a jegyzőt pedig az ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

6.

1. pont tekintetében: 2016. február 28.
2.-3. pont tekintetében: 2015. december 04.
Ács Rezső polgármester
Herr Teréz főépítész

Alapítványok támogatása
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a november 17-i ülésén
tárgyalta az előterjesztést, és karácsonyi támogatás céljából két alapítvány támogatását
javasolja a közgyűlésnek. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására 350.000 Ft-ot, az
Otthon Alapítvány támogatására 230.000 Ft-ot javasol a bizottság megállapítani. A bizottsági
ülésen egyhangúlag fogadták el a javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
dr. Mezei László képviselő: Mi az elbírálás lényege? Mi alapján dönt a bizottság arról hogy
milyen mértékben és kit támogat?
Ferencz Zoltán képviselő: A beérkezett támogatási kérelmeket a hivatal készíti elő bizottsági
döntéshozatalra. A bizottsági ülésen döntenek a kérelmek elbírálásáról, melyen ellenzéki
képviselők is részt vesznek. Amennyiben a bizottság tagjai támogatandónak ítélik meg a célt,
akkor döntenek a támogatás mellett.
Ács Rezső polgármester: Ez minden bizottság esetében így történik. A beérkező igények
általában meghaladják a rendelkezésre álló forrásokat. Hosszas vita során, a kérdésekre
kapott válaszok alapján mérlegel a bizottság, és dönt a támogatás mellett, vagy ellen. A
karácsonyi időszak közeledtével vélhetően több ilyen jellegű kérelem fog a bizottságok elé
kerülni.
Rácz Zoltán képviselő: Ezekből a konstruktív, hosszú, elemző vitákból hogy van az, hogy
kimarad az ellenzék?
Ács Rezső polgármester: A bizottság elnökhelyettese azt mondta, hogy egyhangúlag
támogatta a bizottság a kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ellenzéki képviselő tagjai
is megszavazták.
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Rácz Zoltán képviselő: Polgármester úr mondta, hogy a döntéseket mindig hosszas, előzetes
vita és konstruktív egyeztetés eredményeként hozzák meg. Még egyetlen ilyen vitán nem
vettek részt ellenzéki képviselők.
Ács Rezső polgármester: Ezeket a döntéseket a bizottsági üléseken lefolytatott viták alapján
hozzák meg. Minden bizottságban van ellenzéki képviselő, aki kifejtheti a véleményét.
Egyébiránt bármelyik bizottsági ülésre bemehetnek a képviselők. A meghívók és az
előterjesztések a honlapon elérhetők, és ha van olyan téma, amely érdekli a képviselőket,
akkor vegyenek részt az üléseken és fejtsék ki ott a véleményüket.
További, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
252/2015. (XI.25.) határozata
alapítványok támogatásáról
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja az alábbi alapítványok részére, karácsonyi
támogatása céljából adandó támogatásokat:
1.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
350.000.- forintot,
2.
Otthon Alapítvány támogatására 230.000.- forintot.
II. A Közgyűlés támogatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. évi keretéből történő I. pontban részletezett
mindösszesen 580.000.- forint összegű átcsoportosítást.
III. A Közgyűlés a felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:

I. pont tekintetében: azonnal
II. pont tekintetében: 2015. november 25.
III. pont tekintetében: 2015. december 5.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Kerekes László megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
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7.

Fogászati rendelési idő módosítása
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Gyakorlatilag 14 óra után nincs a városban olyan fogorvos, akihez
lehetne menni.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vita szakaszt lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
253/2015. (XI.25.) határozata
fogászati rendelési idő módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a rendelési idő módosítására vonatkozó kérelmeket
az előterjesztés szerinti tartalommal.
2. A Közgyűlés 2015. december 01. napjától jóváhagyja a lent
hivatkozott vegyes fogászati körzetek alapellátására vonatkozó
feladat-ellátási szerződéseket:
Vegyes fogászati körzet Gazdasági
társaság Személyes ellátásra kötelezett
megnevezése
megnevezése
orvos megnevezése
Dr. Péchy Fogorvosi Bt.
Nyergesné Dr. Péchy Julianna
1. számú
2. számú

Dr. Burány Fogorvosi Kft.

3. számú

Dr. Ványi Egészségügyi és Dr. Ványi Gyula
Közgazdasági Kft.
BENDENTÁL Egészségügyi Dr. Bálintné Dr. Benkó Claudia
és Szolgáltató Bt.
SZILVOR Fogorvosi Bt.
Dr. Tóthné dr. Soltész Szilvia

4. számú
7. számú

Dr. Burány Zsuzsanna

3. A Közgyűlés a 6. számú vegyes fogászati körzet
vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés módosítást
jóváhagyja.
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4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződések és
a szerződés módosítás aláírására, a jegyzőt pedig a
dokumentumok ellenjegyzésére és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

8.

2015. december 01.
dr. Varga Katalin jegyző
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja. Nagyon tanulságos, értékes ez a kiállítás, mindenki számára ajánlja.
Ács Rezső polgármester: Iskolák, diákok számára is ajánlja a kiállítást, mert nagyon jó képet
ad a múlt század két világháború közötti időszakáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
254/2015. (XI.25.) határozata
„Escher Károly-125 Jubileumi fotókiállítás” című pályázat
benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése jóváhagyja az „Escher Károly-125 Jubileumi
fotókiállítás” című pályázat benyújtását a Magyar Művészeti
Akadémiához.
2.
A Közgyűlés a 186/2015. (IX.23.) határozat 2. pontját
visszavonja.
3.
A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erőként 577.244 Ft–ot biztosít
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 10/2015. (III.4.) önkormányzati rendelet
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1. mellékletében szereplő
előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

9.

„Évfordulók,

rendezvények”

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

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

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 határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
255/2015. (XI.25.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja,
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum szervezeti és működési szabályzatát 2015. december
1-jei hatályba lépéssel jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

10.

2015. november 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: A tegnapi napon a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum
elé került a koncepció, aminek az alapja egy igen széles körben folytatott kutatás volt. Több
mint 600 gyermek, 7-14. osztályos, szakképzésben, szakmunkásképzésben, gimnáziumi
oktatásban résztvevő diák megkérdezésével készült a kutatás. Nagyon tanulságos a
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tanulmány, amire épül a koncepció. A konkrét cselekvési tervet várhatóan januárban fogják
összeállítani.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Ferencz Zoltán képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A koncepció említi a Szakképzési Centrummal kötött együttműködési
megállapodást. Ez a megállapodás szerepelt a közgyűlés napirendjén? Ha igen, akkor mikor?
Ha nem tárgyalta a közgyűlés, akkor a képviselők megismerhetnék a megállapodás
tartalmát?
Ács Rezső polgármester: Volt szó róla a közgyűlés előtt, képviselő asszony rendelkezésére
bocsátanak egy példányt. Az országban elsőként Szekszárd városa és a Szekszárdi
Szakképzési Centrum írta alá ezt a megállapodást, amely egy keret, és amelyet szeretnének
majd tartalommal megtölteni. Fontos, hogy a város részt vállaljon ebben a folyamatban,
összehangolt munkára van szükség annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben lévő
szakmunkás szakmai utánpótlást meg tudják oldani.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Mezei László képviselő: A fiatalok többsége úgy érzi, hogy nem találja helyét a
társadalomban, és nem tud megfelelő irányt adni a saját jövőjének. Nyugati társadalmakban
már széles körben jellemző, hogy a fiatalok vállalnak olyan programokat, melyekért nem
kapnak semmiféle ellenszolgáltatást. Ezeket, ha beépítik az ifjúsági stratégiába, akkor tudnak
üzenni a fiataloknak, akik így megtalálhatják a közös városépítést Szekszárd vezetésével, és
rá tudnak döbbeni arra is, hogy ebben a korban is tudnak tartalmat adni az életüknek.
Ács Rezső polgármester: A Caritas RÉV fennállásának a 20. évfordulója volt, nagy örömmel
töltötte el, hogy a Caritas munkájában egyre több középiskolás vesz részt közösségi munka
keretében, valóban hasznos munkát végeznek a gyerekek. De ez a közösségi munka más
területeken is megjelent már.
Kerekes László képviselő: A kutatás szerint a szekszárdi diákok 50%-a sportol. A jövőre
vonatkozóan javasolja, hogy válasszák szét a szabadidő- és a versenysportot. A sport
finanszírozására több forrást kellene biztosítania a városnak. Az a megállapítás szerepel az
anyagban, hogy a fiatalok körében csökkent a kábítószer fogyasztás. Ezt úgy kezelné, hogy
talán nem merték bevallani a fiatalok. Véleménye szerint egyre inkább terjed a kábítószer
fogyasztás. Volt egy kérdés, mely arra vonatkozott, hogy mi nem tetszik a fiataloknak
Szekszárdon. Erre többen jelölték meg a roma kérdést válaszként, ami elgondolkodtató. Ezzel
a problémával el kell kezdeni foglalkozni és a jövőben egy hosszú távú elképzelést kialakítani.
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Ács Rezső polgármester: A költségvetési rendelet módosításával a költségvetés főösszege 15
milliárd Ft-ra változott. Ebből maga a működés 6 milliárd Ft. A civil szféra támogatására,
melynek jelentős részét a sporttámogatások teszik ki, 150-200 millió Ft-ot fordít a város
évente. Az egyesületek részére nem csak pénzbeli támogatást biztosít a város, hanem
különböző intézmények, különböző terek térítésmentes használatával is támogatja őket.
Tavalyi évben 160 millió Ft támogatást biztosított a város, melynek fele pénzbeli támogatás
volt. Ebből 120 millió Ft körüli támogatásban részesültek a sportegyesületek. Ha ezt a
működési költségvetési főösszeghez viszonyítják, akkor ez 2 %, a költségvetési főösszeghez
viszonyítva pedig 0,9%. Az idei évben 80 millió Ft-ot biztosított a város az UFC öltözők
felújítására. A jövőben a tömegsportot szeretné támogatni, ehhez szeretné a feltételeket
kiszélesíteni és megteremteni. Fontosnak tartja, hogy minél több gyermek sportoljon, mely
szélesíti a versenysport alapját is. A héten nyitották meg a jégpályát, mely a régió egyetlen
fedett jégcsarnoka, már 60 gyermek jégkorongozik.
dr. Haag Éva alpolgármester: A koncepció alapnak tökéletes, a meghívottak körét
kiszélesítették, hiszen a gyermekvédelmi szakembereket, szenvedélybetegekkel, ifjúsággal
foglalkozó civil szervezeteket, az egyetemi kar képviselőit is meghívták. A HÖK-től ígéretet
kaptak arra, hogy fel fogják venni a kapcsolatot az önkormányzattal. Ezt fontosnak tartja,
mert a koncepcióból ez a korosztály kimaradt, de a cselekvési tervnek erre a korosztályra is ki
kell térnie. Tudják, hogy csak statisztikailag csökkent a kábítószer használók száma, mivel a
designer drogok nem tetten érhetők. Fontosnak tartja szintén a szabadidősport támogatását,
azt kellene elérni, hogy a gyermekek a szabadidejükben ne a számítógépes játékokat
használják csak, hanem sportoljanak és mozogjanak. A tanulmányban is látszik, hogy a
gyerekekben a sportszolgáltatásokkal kapcsolatban nincsen hiányérzet. Inkább ösztönözni
kellene őket, mert lehetőség, az van. A cselekvési tervvel kapcsolatban várják az
észrevételeket, javaslatokat.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: Az önkéntességre nevelés elméleti síkon is folyik,
például a Caritas Alapítvány munkatársa rendszeresen tart előadásokat. A diákság nagyon
érdeklődő, együttműködő.
Kerekes László képviselő: A versenysport támogatását is fontosnak tartja, ezért javasolja,
hogy a jövőben válasszák szét a versenysportot és a szabadidősportot financiálisan is. Az
ingyenes teremhasználat biztosítását át kellene gondolni, erre már a Sportközpont vezetője
is javaslatot tett.
Ács Rezső polgármester: Nemcsak a sport fontos a városban, hanem a kultúra is. Példaként
említi a Bartina Néptánc Együttest, mely az országhatáron túl is jelentős sikereket ért el, a
világ több országában ismertette meg magát és ezen keresztül Szekszárdot. A jövőben
kiemelten szeretné kezelni a világversenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó
egyesületeket is. Szeretné, ha minden olyan feltételt biztosítani tudnának akár a
sportegyesületeknek, akár a kulturális szervezeteknek a város fenntartásában álló
ingatlanokban, mely stabil alapot jelenthet a működésükhöz. Az ingyenes teremhasználat
kérdését át kell gondolni, keresik a legjobb megoldási formát. Kezd a város és az egyesületek
között kialakulni egy együttműködés, ennek jó példája a KSC, melynek köszönhetően több
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intézmény tornatermében történtek felújítások, mely a versenysport és a tömegsport céljait
is szolgálja.
Zaják Rita képviselő: Végighallgatva az egyesületeket az elmúlt pár hónapban, mindegyik
egyesületről elmondható, hogy anyagi gondokkal küzdenek, országos szinten kevesebb a
pályázati lehetőség. Az országos elosztás egyenlőtlen a sportágak, kulturális szervezetek
között. Továbbá az a terhelés, amit általános iskolában, alsó tagozatban és felső tagozatban,
valamint ezt követően a középiskolában kapnak a gyerekek, az sok jóra nem fog vezetni
hosszú távon. Komoly kormányzati elgondolások, cselekvések is szükségesek lennének.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
256/2015. (XI.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2015-2020.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját
elfogadja és a benne foglaltakat alapnak tekinti.
2.
A közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumot, hogy keressenek pályázati
lehetőségeket
és
az
ifjúságot
érintő
célkitűzések
megvalósítására tegyenek javaslatot.
3.
A közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott célok és
feladatok megtárgyalására évenként visszatér.
Határidő:
Felelős:

2015. november 25.
Ács Rezső polgármester

Szabó Balázs megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
11.

Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának személyére
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Mindkét személyt támogatásra
javasolja a közgyűlésnek. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kővári László elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
A polgármester szavazásra teszi fel a testület létszámának 9 főre történő emelésére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Sikabonyi Péter delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a Himpli Gábor delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott, egyúttal a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
257/2015. (XI.25.) határozata
Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Közbiztonsági Tanácsadó Testület létszámát 9 főre
emeli meg.
2.
A Közgyűlés a Közbiztonsági Tanácsadó Testületbe
tagként 2015. november 25. napi hatállyal az alábbi
személyeket választja meg:
Sikabonyi Péter,
Himpli Gábor.
3.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
ügyrendben a jelen döntés szerinti átvezetéseket végezze el.
Határidő:
Felelős:

12.

1-2. pontok tekintetében: 2015. november 25.
3. pontok tekintetében: 2015. december 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Polgármester szabadsága
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
258/2015. (XI.25.) határozata
a polgármester 2015. évben igénybe vett szabadságának
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
polgármester 2015. évben eddig igénybe vett szabadságairól
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2015. november 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kővári László visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
13.

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

Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a jégpálya megnyílt, az elmúlt
évekhez hasonlóan az iskolák részére térítésmentesen biztosítják a jégcsarnokot. A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökével és Máté Péter tanácsos úrral a héten egyeztettek
arról, hogy át kell tekinteni a város útjait, célszerű lenne bizonyos útszakaszokon
súlykorlátozást bevezetni. Kéri, hogy a bizottság ezt a felülvizsgálatot indítsa el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
259/2015. (XI.25.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
184/2015. (IX.23.), 187/2015. (IX.23.), 190/2015. (IX.23.),
205/2015. (X.28.), 209/2015. (X.28.), 211-219/2015. (X.28.),
221-224/2015. (X.28.), 227-236/2015. (X.28.) határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

2015. november 25.
Ács Rezső polgármester
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14.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
energetikai korszerűsítésére” megnevezésű pályázat megvalósítása
(275. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Ha jól emlékszik, az épület átadásának ideje eredetileg szeptember
28-a volt. November 25-én, a közgyűlésen kiosztanak egy lapot, hogy a testület módosítsa a
határidőt, ezt komolytalannak tartja. Kéri, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Miért
történt az, hogy két hónappal később kerül a közgyűlés elé ez a téma?
Zaják Rita képviselő: Ennek értelmében a cég kötbért nem fizet? Mekkora összegtől esik el a
város?
dr. Mezei László képviselő: Ez egy olyan típusú megállapodás, melynek folyamatosan
változott a kivitelezője, a kivitelezés összege. A súlyos késedelmet sem tudja a megbízó
behajtani, mely 66 millió Ft. Ez megint egy olyan kategória, mely Európában, az európai
gazdasági és jogi szabályok között nem létezik. Nálunk viszont van, mely gazdaságilag,
pénzügyileg, társadalmilag veszélyes és jelentős következményekkel jár. Az ilyen típusú
együttműködések elfogadása jár valamilyen későbbi jogi és pénzügyi következménnyel? Azt
ki fogja vállalni?
Kővári László képviselő: Jelentős késéssel indult el a beruházás. Elegendő a megjelölt
határidő a munka elvégzésére?
Zaják Rita képviselő: Az első emeleti részen a lambéria ott marad?
Ács Rezső polgármester: Ez nem része a beruházásnak. Az alsó szinten nagymértékben
sérültek ezek az elemek, azok lebontásra kerülnek. A felső szinten csak javítás történik. A
közgyűlés már döntött arról, hogy ha lezárul a pályázat, akkor ki fognak írni egy
közbeszerzési eljárást a jegyző és polgármesteri irodák, a közgyűlési terem felújítására. Rácz
Zoltán kérdésére elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán derült ki, hogy az E.ON 2015.
december 12-ét jelölte meg, ezért volt szükséges, hogy a mai közgyűlésre az előterjesztést
elkészítsék. Az esetlegesen felmerülő kötbér összegét nem tudja pontosan megmondani, a
megállapodás módosításával ez majd a helyére fog kerülni. Mezei képviselő úr kérdésére
elmondja, hogy a kivitelező nem változott. Bízik benne, hogy a projekt be fog fejeződni
megfelelő minőségben, és ennek előnyeit mindenki élvezni fogja. A Béla király téren az
épületek megújulnak, ezzel egy nagyon szép belvárosi központ fog létrejönni. Ezzel a
projekttel el kell számolni, a december 15-e a végleges határidő lesz.
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Rácz Zoltán képviselő: Napi 1 % a kötbér mértéke, és a kivitelezési összeg 15 %-áig terjedhet,
ezért a kötbér összege 66 millió Ft. Ha probléma volt, miért nem került a közgyűlés elé az ügy
előbb?
Ács Rezső polgármester: Kezdeményezték a vállalkozási szerződés és a támogatási szerződés
módosítását, amelyet a Közreműködő Szervezetnek előzetesen véleményezni kell aláírás
előtt, de ez a mai napig nem érkezett vissza, illetve a tegnapi nap folyamán derült ki, hogy az
E.ON 2015. december 12-t jelölte meg a kábelkiváltásra, ami miatt a mai közgyűlésre kellett
elkészíteni az előterjesztést és nem került korábban a közgyűlés elé a téma.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Szeptember 28-tól november 24-ig volt elég idő arra, hogy a
közgyűlés elé kerüljön a téma. A 66 millió Ft-os kötbér akár elegendő lenne a fedett uszoda
felújítására is. Legalább a kötbért próbálják meg a vállalkozón számon kérni. Augusztus 17-én
járt az épületben, és akkor már jelezte, hogy nem kezdte meg a munkát a kivitelező. Kéri a
képviselőket, hogy ne szavazzák meg a módosítást, mert ez a város pénzének az
„elherdálása”.
dr. Mezei László képviselő: Milyen szinten folyik bele a város az ingatlan felújításába? Az
épület felújított hátsó része nem illik a tér 18. századi építészeti kultúrájához, a zöld fényes
felület számukra befogadhatatlan. Azok a lakók, akik ezt a várost szeretik, nem értik, hogy ez
hogyan került oda.
Kővári László elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Nem tudja elfogadni, hogy polgármester úr nem tudja, hogy mekkora a
kötbér összege. Ha ezt a szerződést az önkormányzat megköti, akkor lemond a
kötbérigényről? Elképesztőnek tartja, hogy 66 millió Ft helyett nulla Ft-ot kap a város.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
Ács Rezső polgármester: Ez egy olyan kérdés, melyet a beruházás összességében kell
vizsgálni. Ahhoz, hogy a projektet be tudják fejezni, és a projekt támogatási összegét le
tudják hívni, szükséges a módosítás. Ugyanis, ha a kötbér összegen kezdenek el vitatkozni,
akkor elveszítik a pályázati forrást, mivel az egy hosszadalmas folyamat, amely a projekt
befejezési határidejébe nem férne bele, és a kötbér összegével csökkenne a pályázati
támogatás összege, amelyet ugyanúgy az épület felújítására kellene fordítani, így az máshol
sem lenne felhasználható, tehát nem esik el a város semekkora összegtől, mivel
ugyanennyivel csökkenne a támogatási összeg is.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 nem szavazat mellett elfogadott és
a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
260/2015. (XI.25.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala
energetikai
korszerűsítésére”
megnevezésű pályázat megvalósításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése támogatja a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala
energetikai
korszerűsítésére”
megnevezésű
pályázat
támogatási
szerződésének és a kivitelezési munkák teljesítésére vonatkozó
szerződés 2015. december 15. napjára történő módosítását.
2.
A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
szerződés módosítás és a vállalkozási szerződés módosításához
szükséges engedélyezési eljárás lebonyolítására.
3.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert
szerződések aláírására, a jegyzőt pedig az ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

a

2015. november 30.
Ács Rezső polgármester

Kővári László visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
15.

2015. évi gyermekétkeztetés megszervezése és finanszírozása a téli szünetben
(276. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő

Ács Rezső polgármester: Javasolja az előterjesztés támogatását azzal, hogy a
gyermekétkeztetés megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges forrást az
önkormányzat a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet „Polgármesteri
kerete” terhére biztosítsák.
dr. Varga Katalin jegyző: A törvényjavaslat szerint ez a rendelkezés 2016. január 1-től lépne
hatályba. Az említett módosítást az Országgyűlés még nem fogadta el. Ennek ellenére
dönthet úgy az önkormányzat, hogy gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetésről.
Ács Rezső polgármester: A város a saját költségvetési forrásainak terhére biztosíthatja ezt a
szolgáltatást.
Zaják Rita képviselő: Három hét múlva lesz a téli szünet, és még szervezési feladatok is
vannak ezzel kapcsolatban, ezért kérte, hogy a mai közgyűlésen tárgyalják az előterjesztést.
Örömmel veszi, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy támogatja ezt a kezdeményezést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
20

dr. Varga Katalin jegyző: Javasolja a határozati javaslat pontosítását az alábbiak szerint:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Humánszolgáltató
Központot és a Diákétkeztetési Kft-t, hogy a 2015/16-os tanév téli szünetének hét
munkanapjára a gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére – a szülő, törvényes képviselő kérelmére - szervezze meg és bonyolítsa le az alábbiak
szerint:
a)
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek esetében az
intézmény zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b)
az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára valamennyi munkanapon.”
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
261/2015. (XI.25.) határozata
2015.
évi
gyermekétkeztetés
megszervezéséről
és
finanszírozásáról a téli szünetben
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felkéri a Humánszolgáltató Központot és a Diákétkeztetési Kft-t,
hogy a 2015/16-os tanév téli szünetének hét munkanapjára a
gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermekek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére – a szülő,
törvényes képviselő kérelmére - szervezze meg és bonyolítsa le
az alábbiak szerint:
c)
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő
gyermekek esetében az intézmény zárva tartásának időtartama
alatt valamennyi munkanapon,
d)
az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
valamennyi munkanapon.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti
gyermekétkeztetés megszervezéséhez és lebonyolításához
szükséges forrást az önkormányzat a 2015. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet „Polgármesteri kerete” terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 15.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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16.

Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése dr. Haag Éva alpolgármesterhez: „Miért nem történt
semmi az uszoda ügyében?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Alpolgármester asszony a Vízmű Kft. felügyelőbizottságának az
elnöke. 2000. évben készült az első szakértői anyag a fedett uszoda felújításával
kapcsolatban, melyben szerepelt, hogy meg kellene oldani a szellőzést, a páramentesítést.
Miért nem történt 2000 óta semmi ebben az ügyben? Feltehetően alpolgármester asszony
erre nem tud konkrét korrekt választ adni, mert nem rég óta tölti be ezt a tisztséget. Nem
lehetne egy vizsgáló bizottságot felállítani ennek a kérdésnek a tisztázására? A teniszpályák
ügyében vizsgáló bizottságot hoztak létre, ez az ügy legalább annyira fontos, hogy kiderüljön
miért került a város ilyen helyzetbe.
dr. Haag Éva alpolgármester: Valóban egy éve lett a felügyelőbizottság elnöke. 2000 óta
voltak már olyan jelek, hogy hosszú távon nem lehet majd használni ezt az uszodát. De
olyan szakvélemény, most 2015. szeptemberében készült, mely leírja azt, hogy alaposabb
vizsgálatot igényel annak az eldöntése, hogy használható-e az uszoda annak a veszélye
nélkül, hogy ott bárki megsérülhet, illetve hogy hordoz-e a jelenlegi állapot baleset-vagy
életveszélyt. Tudták, hogy rendszeres karbantartást igényel az uszoda működtetése, ezek a
karbantartások minden évben megtörténtek, 2015. augusztusában átvizsgálták az épületet
és ennek során derült ki, hogy alaposabb vizsgálatra van szükség, ennek következménye lett
a szakvélemény. Ezért történtek már olyan intézkedések, hogy amelyek előremutattak arra,
hogy egy új uszodát kell építeni. A tervek már korábban elkészültek, forrás kérdése, hogy
mikor tudják elkezdeni ezt a beruházást. Nem igaz, hogy nem tettek semmiféle lépést és
intézkedést. Tudott volt, hogy hosszútávon ez az állapot nem tartható fenn, a szükséges
karbantartási munkálatokat a Vízmű Kft. minden évben az ügyvezető utasítása alapján
ellátta. A felügyelőbizottság elé ez a kérdés akkor került, amikor a szakvélemény elkészült.
Korábban ilyen szakvélemény nem készült, mely leírja, hogy balesetveszélyes állapot
lehetőségét hordozza, ha megnyitják az épületet.
Rácz Zoltán képviselő: A 2000. évi szakvéleményben, már leírta a szakértő, hogy mit kellene
csinálni ahhoz, hogy ez az uszoda működőképes maradjon.
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Mikor veszi komolyan az
SZMSZ-t?” címmel
Rácz Zoltán képviselő: Az utolsó pillanatban kapták meg a képviselők ma a Polgármesteri
Hivatal felújításával kapcsolatos előterjesztést. Nem volt még olyan közgyűlés, hogy az
utolsó pillanatban ne érkezzen egy új előterjesztés. Ha elvárja az ellenzéki képviselőktől,
hogy komolyan vegyék a munkát, akkor szeretnék ezt a komolyságot polgármester úrtól is
kérni. Kéri, hogy a jövőre vonatkozóan ne legyen ez egy általános gyakorlat, és az öt napos
határidőt polgármester úr tartsa be.
Ács Rezső polgármester: Nem tudja azt megígérni, hogy a jövőben csak kizárólag rendes
közgyűlést tartanak, és az SZMSZ szerint minden előterjesztést időben kiküldenek, mert az
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élet néha ezt felülírja. Ha úgy ítéli meg, hogy a város ügyeinek előre vitele érdekében
szükség van arra, hogy egy téma a közgyűlés elé kerüljön, akkor rendkívüli ülést tartanak. Az
elmúlt hetek, hónapok is bizonyították, nagyon sok rendkívüli közgyűlést tartottak. A rendes
közgyűlésekre a meghívó és az előterjesztések jelentős része határidőben kiküldésre kerül.
Ha van egy fontosabb téma, mely nem várhat a következő közgyűlésig, akkor a közgyűlés el
tudja dönteni, hogy tárgyalja-e a témát. Törekszik rá, hogy a jövőben az ilyen ügyek számát
redukálják.
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: A Vízmű Kft.
felügyelőbizottsági tagok kifizetése folyik tovább? címmel
Rácz Zoltán képviselő: Meddig kapják még a Vízmű Kft. felügyelőbizottságnak tagjai a
díjazásukat?
Ács Rezső polgármester: A cég jelenleg felszámolás alatt van, minden jellegű kifizetésről a
felszámoló biztos tud tájékoztatást adni, ezért erre a kérdésre most nem tud választ adni.
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez: „Hol a határ?” címmel
Rácz Zoltán képviselő: Máté Péter tanácsos, aki nem ad tanácsot, a Dél-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács tagja, iskolaszékbe delegált tag, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese az SZMSZ-el teljesen ellentétesen, és a legutolsó információ szerint a Paksi
Atomerőmű pénzelosztó bizottságába delegálták valahonnan. Ezt a dolgot most már helyre
kellene tenni.
Ács Rezső polgármester: Azokra a témákra tudnak itt kitérni, melyek városi ügyek. Tud
tanácsos úr Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványi tagságáról, de nem a város
delegálta ebbe a szervezetbe Máté Péter urat. Úgy gondolja, ha van szekszárdi tagja ennek a
szervezetnek, az mindenképpen segítheti a pályázatokat, a város fejlődését.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 órakor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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