Szám: IV.56-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. február 26-án
(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, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kerekes
László, Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Összesen: 14 fő
Távolmaradását jelezte:

dr. Tóth Gyula képviselő

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,
Máté Péter tanácsos
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Előterjesztőként a meghívóban szereplő
15. és 16. napirendi pontot visszavonja. Továbbá javasolja a kiosztásra kerülő „Javaslat
lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására” c. 56. sorszámú előterjesztés napirendre vételét.
Rácz Zoltán képviselő: Kérdést kíván intézni Ács Rezső polgármesterhez „Meddig folyik,
hol van a határa az ízléstelenségnek?”, valamint „Meddig tart a kirekesztés?”címmel.
A napirendre vonatkozóan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az 56. sz. előterjesztés napirendre vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő - 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről
(tervezet)
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

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

5.

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

6.

Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

7.

Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló
társulási megállapodás módosítására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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8.

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítására
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

9.

Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó
megállapodás jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

10.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének jóváhagyására
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

11.

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

12.

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

13.

KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

14.

Javaslat önerő támogatás biztosítására a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
sporttelephely felújítási projektjéhez
(55/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumába új tag
delegálására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

16.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságába új tag delegálására
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

17.

Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási megállapodás
jóváhagyására
(54. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

18.

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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19.

Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekről
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző

20.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

21.

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

22.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

23.

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer működéséről
(tajekoztato1)
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(tajekoztato2)

24.

Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Meddig folyik, hol van a
határa az ízléstelenségnek?” címmel
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Meddig tart a
kirekesztés?”címmel

ZÁRT ÜLÉS:
25.

Javaslat a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal
történő betöltésére
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

26.

Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(55/2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 9/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről
(tervezet)
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a 9. sz. mellékletben az adósságot keletkezető
ügylet felső határának összege 2.031.525 eFt összegről 1.294.500 eFt összegre módosuljon.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: A II. fejezetben szerepel kétszer 500 millió és egyszer 600 millió Ft.
Ez az összeg mit takar? Mert a táblázatokban ez nem jelenik meg. A Hitéleti Alap mit
tartalmaz? A Rév Szolgálatnál 2 millió Ft támogatás szerepel, az előző ülésen arról tárgyaltak,
hogy ezt az összeget megemelik. A Polgármesteri Hivatal táblázatában szerepel egy
beruházás 25 millió Ft értékben. Ez mire vonatkozik? A középtávú tervezésnél minden évben
ugyanakkora összeg szerepel.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: A 2015. évi költségvetés rendelet tervezete tartalmában és
szerkezetében megfelel a jogszabályi előírásoknak. Ez a költségvetés megalapozott és ebben a
formában javasolja a közgyűlés számára elfogadásra.
Rácz Zoltán képviselő: A költségvetés megint úgy lett összeállítva, hogy az ellenzéki
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képviselőket nem kérdezték meg. Ez a költségvetés ugyanazt folytatja, amit a város 25 éve
végez. Halad egy úton, de nincs egy határozott koncepciója arról, hogy mi legyen ezzel a
várossal. A város majdnem harmadát elvesztette a lakosságnak, azért mert nem tudott
összeállítani egy programot a költségvetés révén….
Ács Rezső polgármester: Felhívja képviselő úr figyelmét, hogy a kérdések szakaszában
vannak. Mi a kérdése a költségvetéssel kapcsolatban?
Rácz Zoltán képviselő: Miért nincs koncepció? Szerette volna bővebben kifejteni, továbbá
szerette volna elmondani, hogy mindenből kirekesztették őket, az összes bizottsági dologból,
így nem lehet tisztességesen dolgozni. Nekik ugyanannyi joguk kellene, hogy legyen európai
polgárként, mint a többi képviselőnek.
Kerekes László képviselő: A sportfinanszírozás összege miért ilyen alacsony? A Szociális és
Egészségügyi Bizottság kerete a tavalyi évhez képest nem emelkedett. Ezt kevésnek gondolja.
Miért csak ennyi a keret? Miért nem lehet több?
Ács Rezső polgármester: A város életében a történelmi egyházak nagyon fontos szerepet
töltenek be, ezek a közösségek több fontos és meghatározó programot szerveznek a városban,
példaként említi a gyermekek nyári táboroztatását. Továbbá a városhoz szoktak fordulni
támogatásért különböző fejlesztések, beruházások esetén. Ezért javasolja a költségvetésben
ezt külön soron szerepeltetni, ennek az összegnek minimum 50%-át beruházásokra kell
fordítani és a további 50 %-át közösségi programok szerevezésére fordíthatják. A RÉV
esetében nem zárkóztak el a támogatás emelésétől, több igény is érkezett. Ha ismert lesz a
helyi adóbevételek alakulása, akkor ezeket az ígéreteket meg fogják tartani. Rácz Zoltán
képviselő felvetésére elmondja, hogy a tervezet a jogszabályban előírt határidőre elkészült, az
minden képviselőnek megküldésre került. Elegendő idő állt rendelkezésre az anyag
áttanulmányozására. Egyes képviselők segítséget kértek a hivataltól, igazgatóság vezető úr
nyitott volt az egyeztetésre. Minden képviselő bármelyik bizottsági ülésen részt vehet és
véleményt nyilváníthat. Határozottan visszautasítja, hogy a városnak nincs jövőképe. A
fórumokon bemutatta hol tart a város, mire költötték a pénzt, milyen fejlesztések vannak
folyamatban és milyen elképzelések vannak a város működésével kapcsolatban. Ha bárkinek
van javaslata, maximálisan nyitottak. Minden képviselővel együttműködik, aki a város
érdekében szeretne politizálni. 2010 óta 12 milliárd Ft-tal nőtt a város vagyona, és egy olyan
cégcsoportot hoztak létre, melynek a piaci értéke ma 6 milliárd Ft. A sportfinanszírozással
kapcsolatban ekkora összeggel tudják elkezdeni az évet, később ez kiegészülhet, emelkedhet,
mely függ a saját bevételek alakulásától. A legfontosabb, hogy a sportteleppel kapcsolatos
koncepció megvalósuljon. A szociális ellátórendszer forrás oldala külön táblázatban szerepel,
nem a bizottság keretéből finanszírozzák ezeket az ellátásokat.
Pál József igazgatóság vezető: Zaják Rita kérdésére elmondja, hogy a 2. fejezetben szereplő
500 millió Ft-os tétel nem hitel, a hiány belső finanszírozására szolgáló összeg. Ez a sor kerül
utána részletezésre, ebből a felhalmozási finanszírozás 0 Ft, a működési finanszírozás 500
millió Ft. Ez nem hitel, nem kell szerepelnie a hitelek között. A Polgármesteri Hivatalnál
szereplő 25 millió Ft-os beruházás egy informatikai fejlesztést jelent.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a közgyűlés a költségvetési hiány
külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 1,1 milliárd Ft-ban állapítja meg.
Erre vonatkozóan kérdezte, hogy ez ugyanaz az 500 millió Ft? Hogyan lehet az, hogy 2016.,
2017., 2018. években az összes sor összes száma ugyanaz a középtávú tervben?
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Pál József igazgatóság vezető: A középtávú tervezést az Áht. 24.§ (4) bekezdése írja elő.
Ezen belül két választási lehetősége van az adott önkormányzatnak. Az egyik, hogy azt a
vonalat viszi tovább, ami a 2016. év költségvetésében szerepel, vagy ettől eltérhet.
Amennyiben a 2016. év költségvetését viszi tovább, akkor indokolást nem igényel a
költségvetés. A 2017. és 2018. évek támogatási, finanszírozási rendszere nem ismert. Az 1,1
milliárd Ft finanszírozási bevétel között 500 millió Ft pénzmaradvány és 600 millió Ft-os
fejlesztési hitel szerepel.
Rácz Zoltán képviselő: A Vállalkozói Fórumon polgármester úr elővezette egy uszoda és
jégpálya létesítésének lehetőségét, valamint az áthúzódó energiaracionalizálási programokat.
Egy uszoda és jégpálya létesítésének még nincs itt az ideje, a pénzeszközöket sokkal inkább
olyan feladatra kellene fordítani, amely jövőképet ad. A Polgármesteri Hivatal épületének
felújításával kapcsolatosan nem készült olyan gazdasági számítás, mely igazolta volna, hogy
ez egy jó beruházás. Az ellenzéki képviselők véleményét nem hajlandóak figyelembe venni.
Ács Rezső polgármester: Rácz képviselő úr által elmondottak nem érintik a napirendi pont
témáját. Ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a napirendi pontok tárgyalásának
rendjével kapcsolatos rendelkezéseit. Felhívja a figyelmet, hogy a kérdések szakaszban
vannak. Felkéri a képviselőket, hogy az SZMSZ szerint tegyék fel kérdéseiket és tegyék meg
hozzászólásaikat.
dr. Mezei László képviselő: Szükség van a munkájukra? Nem baj, ha más dimenzióban
gondolkoznak Szekszárd városával kapcsolatban, hiszen máshogy képzelik Szekszárd jelenét
és jövőjét. Elismerve a jelenlegi és a korábbi vezetés sikeres munkáját, hangsúlyozza, hogy az
a típusú együttműködés, hogy olyan munkát kellene áttekinteniük két hét alatt, amit a várost
vezető koalíció egy évig készít. Ennyire nem tájékozottak és szakszerűen nem tudják a
költségvetést tárgyalni és megvitatni. Az együttműködés akkor lenne jó, ha már októberben
megkapták volna a meghívást az egyeztetésre. A súlyokat és ellensúlyokat - a magyar
gazdaság és társadalom jelenlegi problémáival azonosan - máshova tennék, nem a
luxusberuházások és az álmok felé hajtanák a várost, hanem a stabilizáció, szociális háló és
általános társadalmi problémák megoldása felé.
Ács Rezső polgármester: Kérdés szakaszban vannak. Ha van konkrét kérdés a napirendi
ponttal kapcsolatban, akkor azt tegyék fel. Igen, a város érdekében végzett munkára
szükségük van.
dr. Haag Éva alpolgármester ügyrendi hozzászólás: Polgármester urat kéri, hogy
amennyiben nem az SZMSZ szerint működik a közgyűlés, akkor az adott képviselőtől vonja
meg a szót. Felajánlja segítségét az ellenzéki képviselők részére az SZMSZ értelmezéséhez.
Ács Rezső polgármester: Türelmes próbál lenni az új képviselőkhöz.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Az egész rendszert nem tartja korrektnek és jónak. Miután
megszavazzák a költségvetést, vitatkozzanak rajta?
Ács Rezső polgármester: A költségvetést a vita szakasz lezárását követően szavazza meg a
közgyűlés. Ha képviselő úrnak van konkrét javaslata, hogy hová helyezzék a hangsúlyt, akkor
nyitott rá.
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Zaják Rita képviselő: Javasolja, hogy a következő évben a képviselők is kapjanak meghívást
az intézményvezetőkkel történő egyeztetésre. Továbbá ha szerkeszthető formában kapják meg
a képviselők az előterjesztést, akkor könnyebb lenne tájékozódni a számok között. A
költségvetést nem fogja megszavazni, mert nincsen benne semmi mozgástér. A jelenlegi
országos helyzetre tekintettel, másra kellene a hangsúlyt helyezni.
Ács Rezső polgármester: A költségvetés tervezése minden településen akkor kezdődik meg,
amikor az Országgyűlés a költségvetési törvényt elfogadja. Ez 2014. december 31. napján
történt meg.
dr. Mezei László képviselő: dr. Haag Éva hozzászólására szeretne reagálni.
Ács Rezső polgármester: dr. Haag Éva alpolgármester asszonynak ügyrendi hozzászólása
volt, erre nincs válasz. A költségvetéssel kapcsolatosan kéri a hozzászólásokat.
dr. Mezei László képviselő: Az állam az adófizetők pénzéből konszolidálja a települési
önkormányzatokat. Csak egy olyan típusú költségvetést tud elfogadni, amely önfenntartó, és
szolgálja egy közösség ügyét. Szekszárdot ez a költségvetés nem szolgálja. A városnak ma
teljesen másra van szüksége. Ennek a térségnek munkahelyekre van szüksége, szociális
biztonságra, közbiztonságra és nem olyan álmokra, melyeknek a vége az, hogy ha megjelenik
egy vállalkozó, és ha az országban mindenhol kell uszodát építeni, akkor itt is uszodát
építenek. Számukra ez a költségvetés elfogadhatatlan.
Kerekes László képviselő: Örömteli, hogy a sportlétesítményeket fejlesztik a városban. A
sport finanszírozása nem érinti az egyesületeket, ezért a kérése, hogy a bizottsági keretek
összegét emeljék meg, amennyiben lesz erre mód és lehetőség.
Ács Rezső polgármester: A saját bevételek alakulásától függően a bizottsági keretek
felülvizsgálatára és emelésére lehetőség van.
Kővári László képviselő: A város vezetése egy korábban kialakított koncepció alapján
irányítja a várost. A következő időszakra vonatkozó elképzelésekről szó esett már a
fórumokon. Szekszárdon az országos adatokat tekintve alacsonyabb a munkanélküliségi ráta.
A közmunka program nagyon hasznos. A fürdő építése rendkívül jó döntés volt, a szabadidő,
a sport, a kultúra kapcsolódik ahhoz a koncepcióhoz, mellyel a fiatalokat itt lehet tartani.
Rácz Zoltán képviselő: A város költségvetésében és működésében azt érzi, hogy hosszú évek
óta az a tendencia, hogy valahonnan kapnak pénzt, és azt gyorsan elköltik akármire.
Zaják Rita képviselő: Tisztában van azzal, hogy amíg nincsen elfogadott költségvetési
törvény, addig nem lehet pontos számokat látni. De azt lehetne előtte is egyeztetni, hogy az
adott évben mely intézményben milyen fejlesztést szeretnének.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a 9. melléklet módosítására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem szavazat
mellett elfogadott.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 10/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 26/2015.(II.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-2018.
közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §
alapján
az
önkormányzat
Magyarország
gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Gst.) 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot
keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek várható összegét a 2016-2018. közötti
időszakban jelen előterjesztés 17. mellékletében foglaltak
szerint fogadja el.
Határidő:
Felelős:

2015. február 26.
Ács Rezső polgármester

dr. Mezei László elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
3.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

dr. Haag Éva alpolgármester: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 27/2015.(II.26.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia 2014.
évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja.
A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidő:
Felelős:

2015. február 26.
Ács Rezső polgármester

Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következő rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
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 28/2015.(II.26.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és
munkarend) módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
SZMSZ) 7. függelékét képező Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítását, mely e határozat 1.
melléklete.
Határidő:
Felelős:

5.

2015. március 1.
dr. Göttlinger István jegyzőt
helyettesítő aljegyző

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

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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 8/2015. (II.27.) 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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Rácz Zoltán és dr. Mezei László visszatérnek az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
6.

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

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyűlésének 11/2015. (III.4.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzásáról szóló
35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
7.

Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(41. 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 határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 29/2015.(II.26.) határozata
Az óvodák 2015/2016. nevelési évi beíratási felhívásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a 2015/2016. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
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Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
felvételi keretszáma: 92 gyermek
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
felvételi keretszáma: 45 gyermek
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 93 gyermek
___________________________________________________
Összesen:
230 gyermek
2.
A közgyűlés javasolja Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának, hogy a
2015/2016. nevelési évben a Szekszárdi 2. Számú Óvoda,
Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi feladat-ellátási
helyeinek óvodai felvételi keretszámát a határozat 1. pontja
szerint, a beíratás időpontját pedig az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint állapítsa meg.
3.
A közgyűlés az óvodák szekszárdi működési (felvételi)
körzetét a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg, s felkéri a fenti társulás társulási tanácsát, hogy a
2. Számú Óvodára vonatkozóan azt így fogadja el.
4.
A közgyűlés felkéri az aljegyzőt, hogy intézkedjen a
2015/2016. nevelési évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét
képező óvodai beíratási felhívás, valamint a határozat 2. számú
mellékletét képező óvodai körzetek közzétételéről.

8.

Határidő:

2015. április 27.,
4. pont tekintetében: 2015. március 27.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról
szóló társulási megállapodás módosítására
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő: A Humán Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 30/2015.(II.26.) határozata
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó
Társulás
létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítását a
melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás módosításának, illetve a jelen módosítással
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásnak az
aláírására, az aljegyzőt pedig ezek ellenjegyzésére.
3.
A Közgyűlés felkéri az aljegyzőt az iratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

9.

2015. március 16.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító
okiratának módosítására
(43. 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 határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 31/2015.(II.26.) határozata
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi
alapító okiratának módosításáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdése és 84. § (5)
bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és
Családi Napközi alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetű alapító okiratát – tekintettel arra, hogy az óvoda
Szekszárd, Kadarka utcai épülete rendeltetésszerű használatra
alkalmatlansága miatt nem birtokba vehető – az 1. és 2. számú
melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására, az aljegyzőt pedig azok ellenjegyzésére.
3.
A közgyűlés felkéri az aljegyzőt az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történő
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidő:
Felelős:

10.

2015. március 16.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó
megállapodás jóváhagyására
(46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 32/2015.(II.26.) határozata
a
Városi
Önkormányzati
Érdekegyeztető
Tanács
működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 6. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező, a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó megállapodást.
2.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
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Határidő:
Felelős:

11.

2015. február 26.
2. pont tekintetében: 2015. március 6.
Ács Rezső polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési
Tervének jóváhagyására
(48. 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 14 fő – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 33/2015.(II.26.) határozata
a 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A jóváhagyott közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

12.

2015. március 15.
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

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

dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 34/2015.(II.26.) határozata
a XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel
történő ellátásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárulását adja a XIII. számú felnőtt háziorvosi
körzet helyettesítéssel történő ellátásához 2015. 04. 01-től 2015.
10. 01-ig.
2.
A Közgyűlés hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy a
helyettesítési feladatokat dr. Beck Mária Zsuzsanna lássa el napi
kettő órában úgy, hogy a helyettesítés alatti rendelési idő a saját
körzetének (VI. számú körzet) rendelési idejét nem érinti. dr.
Beck Mária Zsuzsanna háziorvos akadályoztatása esetén a
helyettesítési feladatot dr. Klézli Júlia háziorvos látja el.
3.
A Közgyűlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

13.

2015. március 5.
Ács Rezső polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetője

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő irodavezető részmunkaidős
foglalkoztatásához 1,5 millió Ft támogatást biztosítson a 2015. évi költségvetési rendelet
„Általános Tartalék” kerete terhére.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a
Polgármesteri Hivatal készítse elő és terjessze a Közgyűlés következő ülése elé a Szent
Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Haag Éva alpolgármester javaslatát, melyet a
közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 35/2015.(II.26.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő
irodavezető részmunkaidős foglalkoztatásához 1,5 millió Ft
támogatást biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet „Általános
Tartalék” kerete terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodás aláírására.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse
elő és terjessze a Közgyűlés következő ülése elé a Szent
Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési
megállapodás tervezetét.
Határidő:
Felelős:

14.

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek a határozati javaslatot azzal, hogy a gépjárműre teljes körű Casco biztosítás
kerüljön létesítésre, a gépjármű elidegenítése esetére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára, valamint fedezethiány esetén a KTDinamic Nkft. ügyvezetőjének felajánlása alapján a saját üzletrésze terhére biztosítódik a
fedezet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványát,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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 36/2015.(II.26.) határozata
a KT-Dinamic Nkft. jelzálog bejegyzésére vonatkozó
kérelmének támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 2643
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hrsz-ú, természetben a Szekszárd, Rákóczi F. u. 19. számú
ingatlanon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal javára
6.720.000.- Ft erejéig jelzálogjog alapításához az alábbiak
szerint:
a gépjárműre teljes körű Casco biztosítás kerüljön
létesítésre,
a gépjármű elidegenítése esetére jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre Szekszárd Megyei
Jogú Város
Önkormányzata javára,
fedezethiány esetén a KT-Dinamic Nkft. ügyvezetőjének
felajánlása alapján a saját
üzletrésze terhére biztosítódik a
fedezet.
A jelzálogjog alapítása a KT-Dinamic Nkft. által elnyert
4.480.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítékaként
kerül bejegyzésre.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog
alapításához szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

15.

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő
aljegyző

Javaslat önerő támogatás biztosítására a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football
Club sporttelephely felújítási projektjéhez
(55/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az önerő összegének
rendelkezésre bocsátását.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Rácz Zoltán képviselő: Hány m2 az épület? A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. felkészült
minden munka menedzselésére?
Kerekes László képviselő: Ki nyerte el a pályázatot? Ki a kivitelező? A tervanyagba és a
költségszámításokba a képviselők betekinthetnek?
Zaják Rita képviselő: Mekkora épületről van szó? Miért nem történt eddig ebben az ügyben
előrelépés 2011. óta? December 31-ig be kell fejezni a beruházást?
Ács Rezső polgármester: Évek óta húzódik ez az ügy, de az okát nem ismeri. A városnak
nem szabad lemondania egy ilyen jellegű fejlesztésről. Új elnök lett az UFC-nél, az új
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elnökség partner az együttműködésben. Az UFC pályázott a beruházásra, az ő feladata
kiválasztani a kivitelezőt. Ragaszkodik hozzá, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
műszakilag átlássa a folyamatot. Az iratokba történő betekintést a klubbal kell egyeztetni.
Úgy gondolja, hogy a Városfejlesztési Kft. felkészült ennek a projektnek a levezénylésére,
ennél jóval nagyobb projektek műszaki ellenőrzését végezte már a cég.
Rácz Zoltán képviselő: Gépész szakember nincs a cégnél.
Ács Rezső polgármester: Külső szakember bevonásával meg tudják oldani ezt a problémát.
Javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalását függesszék fel, míg Kerekes László a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megérkezik.
A közgyűlés a napirendi pont tárgyalását felfüggesztette.
16.

Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumába
új tag delegálására
(49. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció a kuratórium tagjává Ferencz Zoltánt
javasolja megválasztani.
Rácz Zoltán képviselő: Miért? Milyen előzménye van? Ki ő?
Ács Rezső polgármester: Rácz képviselő úrral szemben ül Ferencz Zoltán képviselő.
dr. Mezei László képviselő: Szeretné kérni, hogy a jelölt egy részletes tájékoztatásban tárja
fel azokat az adottságait, készségeit, múltjával kapcsolatos képzettségeit, mely alapján
támogathatják a jelölését.
Zaják Rita képviselő: Kéri, hogy a kuratórium üléseinek időpontjáról a képviselők kapjanak
tájékoztatást.
Ács Rezső polgármester: Az alapító okirat tartalmát nem ismeri, utánanéz Zaják Rita
képviselő asszony felvetésének. Nem szeretné, ha méltatlan vitába bocsátkoznának. Ferencz
Zoltán úr olyan választókörzet képviselője, ahol vannak ilyen jellegű problémák. Korábban
dr. Horváth Kálmán volt a kuratórium tagja, aki szintén ennek a választókörzetnek volt a
képviselője. Erre tekintettel az ő utódjának javasolja Ferencz Zoltánt a FIDESZ Frakció.
Ferencz Zoltán képviselő: Közbiztonsági területen még nem dolgozott, a választás azért
esett az ő személyére, mert az ő körzete a leginkább érintett a közbiztonsággal kapcsolatos
problémákban.
dr. Mezei László képviselő: A jelenlegi szakmai, társadalmi kapcsolatrendszere alkalmassá
teszi erre a jelölésre vagy a döntésnek mi a háttere?
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Ács Rezső polgármester: Nincs párbeszéd a közgyűlési teremben, az SZMSZ-ben meg van
határozva, hogy kinek lehet kérdést feltenni. A vita szakaszban vannak, ahol a
hozzászólásokat, módosító indítványokat lehet megtenni.
dr. Mezei László képviselő: Visszavonja kérdéseit.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Ferencz Zoltán delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
(Ferencz Zoltán képviselő nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
(Ferencz Zoltán képviselő nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 37/2015.(II.26.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány
kuratóriumába történő delegálásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megállapítja, hogy 2015. február 4. napján Dr.
Horváth Kálmán kuratóriumi tagsága a Szekszárd és Környéke
Közbiztonságért Alapítványban megszűnt.
2.
A Közgyűlés a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kuratóriumi tagjává 2015. február 26. napjától
határozatlan időtartamra az alábbi személyt választja meg:
Ferencz Zoltán képviselő
3.
A Közgyűlés felhívja a kuratórium elnökét, hogy az
alapítvány alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelően
módosítsa.
Határidő:
Felelős:

17.

1-2. pont tekintetében: 2015. február 26.
3. pont tekintetében: 2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
Csorba Szilárd kuratóriumi elnök

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságába új tag
delegálására
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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dr. Haag Éva alpolgármester: A FIDESZ Frakció Németh Józsefnét javasolja
megválasztani.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Németh Józsefné megválasztására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 38/2015.(II.26.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Felügyelőbizottságába
történő delegálásról
1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (2)
bekezdése alapján a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Felügyelőbizottságának tagjává 2015.február 26. napjától 2019.
11. 25. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyt választja
meg:
Németh Józsefné
2./ A Közgyűlés felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelően módosítsa,
majd a cégbírósági bejegyzést követően az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.

18.

Határidő:

1. pont tekintetében: 2015. február 26.
2. pont tekintetében: 2015. március 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási megállapodás
jóváhagyására
(54. 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.
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Rácz Zoltán képviselő: Örömmel vette volna, ha arról kellene szavazni, hogy a jövőben a
Tolnatáj Televízió milyen időpontokban közvetíti a közgyűléseket.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés nyilvánossága teljes mértékben biztosított.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 14 fő – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 39/2015.(II.26.) határozata
a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő televíziós szolgáltatás
elvégzésére vonatkozó megállapodás tervezetét - az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. március 5.
Ács Rezső polgármester

Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője megérkezik az ülésterembe.
A közgyűlés folytatja az 55. sz. előterjesztés tárgyalását.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője: Jelenleg ezen a területen
van egy öltöző épület és attól északra van egy büfé épület, melyet klubhelyiségnek használ az
egyesület. Ez a két épület összeépül, és a két épülettől keletre hozzáépül egy új épületszárny,
ami szintén öltözőket és éttermet, kisebb melegítőkonyhát fog tartalmazni. Ennek az
együttesnek a beépített alapterülete 1737 m2, a hasznos alapterület az építési engedély szerint
1257 m2. Ez az építkezés tartalmazza a meglévő épületek felújítását, ez feltétlenül szükséges,
hogy gazdaságosan, ésszerűen üzemeltethető legyen. A bővítésnél a hasznos alapterület 588
m2, ez is tartalmaz öltőzőket és egy aránylag nagy méretű klubhelyiséget. A beruházás érinti
a meglévő közműveket, a csapadékvíz gerincet át kell helyezni, illetve egy-két villamos
közművet ki kell váltani. Az épületek körül épül járda és közlekedő terület.
Zaják Rita képviselő: A konstrukció szerint 30% önerőt kell biztosítania az
önkormányzatnak? Van lehetőség arra, hogy későbbi időpontban döntsenek?
Ács Rezső polgármester: A 30%-ot önerőként kell biztosítani, az idő szűkös. 2011. évben a
közgyűlés már döntött arról, hogy támogatja a projektet.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Kerekes László képviselő: Örömmel veszi a beruházás megvalósítását. Reméli, hogy
szekszárdi cég lesz a kivitelező.
Zaják Rita képviselő: Meg fogja szavazni az előterjesztést úgy, hogy a számokat nem látta.
Rácz Zoltán képviselő: Véleménye szerint 20%-nyi többlet szerepel benne, előbb kellett
volna tájékoztatást kapjanak a képviselők.
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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 40/2015.(II.26.) határozata
önerő
támogatás
biztosításáról
a
Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club sporttelephely felújítási
projektjéhez
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése megerősíti a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football
Club a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási
program tao pályázat keretében benyújtott és sikeres elnyert
pályázatának megvalósítását.
2.
A Közgyűlés a beruházás megvalósításához 80.340.201
Ft önerőt biztosít a Felhalmozási Tartalék keret terhére.
3.
A pályázat utófinanszírozása okán a Közgyűlés szigorú
számadási kötelezettség mellett a pályázat előfinanszírozásáról
dönt, amelynek érdekében a Felhalmozási Tartalék Kereten
125.000.000 Ft zárolását rendeli el.
4.
A beruházás lebonyolítására kijelöli a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-t, amely feladat végrehajtására 2.500.000 Ft
fedezetet biztosít a Felhalmozási Tartalék keret terhére.
5.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt az
előterjesztésben nevesített külön szerződés elkészítésére,
továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és
az Aljegyzőt az ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

19.

2015. március 16.
Ács Rezső polgármester

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(40. 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 – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 41/2015.(II.26.) határozata
a polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 2015. évi
szabadságolási ütemtervét az előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2015. február 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kővári László, Zaják Rita elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
20.

Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekről
(37. 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 beszámolót 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 42/2015.(II.26.) határozata
a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló
beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
2014. évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2015. február 26.
Ács Rezső polgármester
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Zaják Rita visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.

21.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 43/2015.(II.26.) határozata
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két
ülés
között
történt
fontosabb
eseményekről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
255/2014.(XII.18.) határozat 3. pontja, 261/2014. (XII.18.),
1/2015.(I.8.), 4-6/2015.(II.5.), 9-10/2015. (II.5.), 12/2015.(II.5.)
határozat 1. pontja, 14/2015.(II.5.) határozat 1-2. pontjai, 1522/2015.(II.5.), 25/2015.(II.5.) határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: 2015. február 26.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Kővári László visszatér az ülésterembe, Rácz Zoltán elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fő
képviselő, a közgyűlés határozatképes.
22.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 13 fő – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlésének 44/2015.(II.26.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója részére 2015. március 1. napjától 2016. február 28.
napjáig a Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. fsz. 3. szám (hrsz:
26

1878/4/A/20.) alatti 1 szoba 36
önkormányzati bérlakást biztosítja.

m2-es

összkomfortos

A Közgyűlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő:
Felelős:

2015. február 28.
Ács Rezső polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

Rácz Zoltán visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
23.

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer működéséről
(tajekoztato1)

Ács Rezső polgármester: Jelenleg 12 kamera van, 17 kameraképpel. A közlekedési
pályázatnak köszönhetően ez 14 kamerával fog bővülni a buszmegállókat illetően. És újabb
12 kamerára nyertek pályázati forrást.
dr. Mezei László képviselő: Országosan rendkívül sikeres eszközrendszerről van szó. Milyen
rendőrségi szervek rendszeréhez illeszkedik a jelenlegi rendszer? Rendelkeznek ezek
egységes riasztási rendszerrel?
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a kamerarendszer országos kamerarendszerhez nem
kapcsolódik. Két megfigyelési pont van, az egyik a közterület-felügyelőknél, a másik a
rendőrségen.
Rácz Zoltán képviselő: A Piac téri kamera nincs bekötve?
Märcz László igazgatóságvezető: A Piac tér bővítésével kapcsolatban egy kamera került
kihelyezésre. Utánanéz a kérdésnek.
dr. Mezei László képviselő: Ezeknek a rendszereknek akkor van hatékony működési
lehetősége, ha beintegrálódik olyan rendszerekbe, amelyek azonos rendszernek a részei, akár
a megyében, akár a városban. Az új kamerák kompatibilisek lesznek a régi rendszerrel?
Märcz László igazgatóságvezető: Az új rendszer kompatibilis lesz a régivel, internet
hálózaton keresztül működik majd és bármelyik másik rendszerrel összekapcsolható lesz, a
lehetőség megvan rá.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyűlés a tájékozatót –határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(tajekoztato2)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A közgyűlés a tájékozatót –határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
24.

Kérdések, interpellációk
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Meddig folyik, hol
van a határa az ízléstelenségnek?” címmel

Rácz Zoltán képviselő: Két héttel ezelőtt kapott meghívót a Vállalkozói Fórumra, hogy azon
vegyen részt plusz egy fővel. Két nappal az esemény előtt kapott értesítést, hogy meghívott
vendéget nem hozhat magával. Úgy gondolja ez ízléstelenség.
Ács Rezső polgármester: Valóban volt egy hiba, melyért elnézést kér. Az első 100
legnagyobb céget látják vendégül, a cégeknek ajánlják fel, hogy hozhatnak egy vendéget, a
képviselők mindig egyedül jönnek a fórumra. Tévedésből a képviselők részére szóló
meghívóban bennmaradt az a szövegrész, melyet a vállalkozásoknak küldtek.
 Rácz Zoltán képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez „Meddig tart a
kirekesztés?”címmel
Rácz Zoltán képviselő: Nagyon-nagyon rosszul élik meg a kirekesztést, amit polgármester úr
és a kormánypárti képviselők velük szembe elkövetnek. Nem igazán érti, hogy a
„sajátjaikkal” szemben miért követnek el ilyen kirekesztést. A választás idején volt két ember,
akit nevesítettek, hogy nem egészen tisztességesen jártak el a választás érdekében, az
egyikből tanácsnokot csináltak. Ha konzekvensek, akkor a másik érdekeltnek főtanácsadóként
ott kellene ülnie esetleg a polgármester úr mellett.
Ács Rezső polgármester: Ezt a kérdést nehéz értelmezni. Sem a közgyűlésről, sem a
bizottsági ülésről nem tiltottak ki senkit, információkkal igyekszenek ellátni a képviselőket.
Azonban kéri a képviselőket, hogy amikor információkéréssel megkeresik a hivatalt, akkor
próbálják olyan formában rendezni, hogy ne kelljen embereknek hosszú napokat azért
dolgozni, hogy olyan kérdésekre adjanak választ, amelyekre mondjuk az előző képviselőtestület ülésén a válaszok megvoltak. A törvények által előírt kötelezettségeket teljesítik és
minden nyilvánosságra hozandó és a képviselők számára biztosítandó adatot továbbra is
biztosítani fogják. A kirekesztés Szekszárdon nem valósul meg.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 25 perckor
berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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