Szám: IV.144-11/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. október 21-én (csütörtökön) 9 óra
20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı, Dr. Haag Éva, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos,
Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle
Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselık
Összesen: 15 fı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Varga András bizottsági referens,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 15 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Megnyitja az ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre, javasolja továbbá
felvenni a kiosztott anyagban szereplı 226. számú elıterjesztést a nyilvános ülés napirendjére.
Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat.
Ilosfai Gábor: Javasolja, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat értelmében a szekszárdi
lakóhellyel rendelkezı országgyőlési képviselı tanácskozási joggal részt vehessen az ülésen.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ehhez rendelet-módosításra van szükség.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a 226. számú elıterjesztés napirendre történı
felvételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 13 igen szavazattal, 2
nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 15 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
(222. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester választására, tiszteletdíjának, valamint
költségtérítésének meghatározására
(221. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Javaslat a Közgyőlés bizottságai tagjainak, a Megye-Város Egyeztetı Bizottságba tagok,
továbbá tanácsnok megválasztására
(219. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztására és az
önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Javaslat a VÖÉT munkáltatói oldalának meghatározására
(217. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Szekszárd Junior Stars Big Band kérelme
(220. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Javaslat a 2010. évi közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
(218. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(223. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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9./

Javaslat a közgyőlés tagjainak ülésrendjére
(226. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
10./

Javaslat a Csörge tó melletti magánterület önkormányzati tulajdonba vételére
(224. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy az Ideiglenes Bizottság tagjai a következı képviselık legyenek:
Fajszi Lajos elnök, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Fajszi Lajos, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita személyes érintettség miatt nem vettek részt a
szavazásban.)
224/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Ideiglenes
Szavazatszámláló
megválasztása

Bizottság

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 25.§ (3)
bekezdése alapján az alpolgármestert megválasztó
titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ideiglenes
szavazatszámláló bizottságot választja meg:
Elnök:

Fajszi Lajos képviselı

Tagok:
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Zaják Rita képviselı

Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
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2./

Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester választására, tiszteletdíjának,
valamint költségtérítésének meghatározására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy Ács Rezsı képviselıt válassza meg a közgyőlés társadalmi
megbízatású alpolgármesteri tisztségre. Az alpolgármester tiszteletdíja azonos összegő legyen az
eddigivel, tehát 251.225.- Ft, a költségátalány mértéke pedig azonos legyen a fıállású
alpolgármesterével, tehát 20 %. Bejelenti, hogy Ács Rezsı elızetes egyeztetés alapján személyes
érintettség miatt nem vesz részt a döntéshozatalban.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, tv. 34. § (1) bekezdése alapján
titkos szavazással választotta meg a társadalmi megbízatású alpolgármestert. A titkos
szavazásról készült jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
225/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Társadalmi megbízatású alpolgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §
(1) bekezdése, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet 45.§
(1) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
alpolgármesteri tisztségre

Ács Rezsı
képviselıt választja meg.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester

Fajszi Lajos: Az Ideiglenes Bizottság elnökeként ismerteti a szavazás végeredményét: a
közgyőlés 14 igen szavazattal Ács Rezsıt képviselıt választotta meg alpolgármesterré.
Horváth István: A következıkben a tiszteletdíjról és a költségátalányról kell döntenie a
közgyőlésnek.
Zaják Rita: Jelzi, hogy az elıterjesztésben nem jól szerepel a költségátalány összege.
Horváth István: A helyes összeg ebben az esetben 50.245.- Ft.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
(Ács Rezsı személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
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Szavazásra teszi fel a költségátalányra vonatkozó javaslattal együtt a teljes határozati
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
226/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Társadalmi
megbízatású
javadalmazása

alpolgármester

I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a társadalmi megbízatású alpolgármester
illetményét 2010. október 21. napjától a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
3. § (2) bekezdése alapján – havi bruttó 251.225,- Ft
összegben állapítja meg.
II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az
önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti – az
érintett kérésére - költségátalány illeti meg. A
költségátalány
mértékét
az
alpolgármester
illetménye/tiszteletdíja 20 %-ának megfelelı összegben,
havi 50.245,- forintban állapítja meg.
III.
A Közgyőlés I-II. pontok forrását az önkormányzat
költségvetésérıl szóló önkormányzati rendeletben a
Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai terhére
biztosítja.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: Felkéri Ács Rezsı alpolgármestert az eskütételre. Kéri, hogy az alpolgármester
úr mondja utána az eskü szövegét: „Én, Ács Rezsı esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; alpolgármesteri tisztségembıl eredı
feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”
Ács Rezsı alpolgármester letette az esküt.
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3./

Javaslat a Közgyőlés bizottságai tagjainak, a Megye-Város Egyeztetı Bizottságba
tagok, továbbá tanácsnok megválasztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Bejelenti, hogy a FIDESZ Frakció vezetıje Ács Rezsı. Az Oktatási, Kulturális,
Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságát pedig a következıkben Humán Bizottság névre kívánják
módosítani. Felkéri a FIDESZ Frakció vezetıjét, hogy ismertesse az egyes bizottságokra
vonatkozó javaslatot.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javasolja a közgyőlésnek, hogy a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság, valamint a Humán Bizottság 7 tagú legyen, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
pedig 5 tagú. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaira vonatkozóan a következı a Frakció
javaslata: Kıvári László elnök, Máté Péter tag, dr. Hadházy Ákos tag, dr. Tóth Csaba Attila tag,
Ilosfai Gábor tag, Csernus Péter külsı tag, Szabó Zsolt külsı tag.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy tárgyalják együtt a javaslatokat.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javaslata a Humán Bizottságra vonatkozóan: Csillagné Szánthó
Polixéna elnök, Halmai Gáborné tag, dr. Horváth Kálmán tag, Fajszi Lajos tag, dr. Faludiné
Uzsoki Valéria külsı tag, Horváth Ferenc külsı tag, Takács Zoltán külsı tag. A Szociális és
Egészségügyi Bizottságra vonatkozó javaslat: dr. Tóth Gyula elnök, Lemle Béláné tag, Zaják Rita
tag, Horváth Jánosné külsı tag, Hollendus Zsolt külsı tag.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy egyben szavazzon a közgyőlés a javaslatra.
Halmai Gáborné: A Szociális és Egészségügyi Bizottságba Tóthi Jánost javasolja külsı tagnak.
Kéri, hogy elıször a módosító javaslatra szavazzon a közgyőlés.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A javaslatokat egyenként kell feltenni szavazásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnöke Kıvári László legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 14
igen szavazattal elfogadta.
(Kıvári László személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja Máté
Péter legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 14 igen szavazattal elfogadta.
(Máté Péter személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja dr.
Hadházy Ákos legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 14 igen szavazattal
elfogadta.
(dr. Hadházy Ákos személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja dr. Tóth
Csaba Attila legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 14 igen szavazattal
elfogadta.
(dr. Tóth Csaba Attila személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
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Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja Ilosfai
Gábor legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 14 igen szavazattal elfogadta.
(Ilosfai Gábor személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság külsı tagja
Csernus Péter legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság külsı tagja
Szabó Zsolt legyen. A javaslatot a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke dr.
Tóth Gyula legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal
elfogadta.
(dr. Tóth Gyula személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja
Lemle Béláné legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal
elfogadta.
(Lemle Béláné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja Zaják
Rita legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal elfogadta.
(Zaják Rita személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsı tagja
Horváth Jánosné legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 15 igen
szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsı tagja
Hollendus Zsolt legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsı tagja
Tóthi János legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 3 igen szavazat
mellett, 5 nem szavazattal és 7 tartózkodással elvetette.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság elnöke Csillagné Szánthó
Polixéna legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadta.
(Csillagné Szánthó Polixéna személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja Halmai Gáborné
legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta.
(Halmai Gáborné személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja dr. Horváth Kálmán
legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadta.
(dr. Horváth Kálmán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság tagja Fajszi Lajos legyen. A
javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
(Fajszi Lajos személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
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Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság külsı tagja dr. Faludiné
Uzsoki Valéria legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság külsı tagja Horváth Ferenc
legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta.
Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely szerint a Humán Bizottság külsı tagja Takács Zoltán
legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta.
Horváth István: Kéri a Megye-Város Egyeztetı Bizottságra vonatkozó javaslatot is ismertetni.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javaslata, hogy a korábbi öt tag helyett három fıt delegáljon a
város a bizottságba: Horváth István polgármestert, dr. Hadházy Ákos képviselıt, dr. Haag Éva
alpolgármestert.
Zaják Rita: Kéri, hogy a bizottságok ne egy idıpontban ülésezzenek.
Horváth István: A kérést figyelembe veszik.
A polgármester szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció javaslatát, amely szerint a Megye-Város
Egyeztetı Bizottság tagja dr. Hadházy Ákos képviselı legyen. A javaslatot a közgyőlés –
melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
(dr. Hadházy Ákos személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció javaslatát, amely szerint a Megye-Város
Egyeztetı Bizottság tagja dr. Haag Éva alpolgármester legyen. A javaslatot a közgyőlés –
melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
(dr. Haag Éva személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javasolja a közgyőlésnek, hogy a jogi és közbiztonsági tanácsnok
dr. Horváth Kálmán képviselı úr legyen.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a jogi és közbiztonsági tanácsnok személyére
vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
(dr. Horváth Kálmán személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Horváth István: A tanácsnokok díjazása ugyanaz legyen, mint a bizottsági elnököké. A
következı ülésen a díjazásokra vonatkozó elképzelésekrıl tájékoztatja a közgyőlést.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
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227/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Bizottsági tagok megválasztása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdése alapján az állandó bizottságok tisztségeire
képviselı, illetve külsı tagként az alábbi személyeket
választja meg:
1./ Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
A bizottság elnöke: Kıvári László képviselı
tagjai:
Máté Péter képviselı
dr. Hadházy Ákos képviselı
dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Ilosfai Gábor képviselı
Csernus Péter külsı tag
Szabó Zsolt külsı tag
2./ Szociális és Egészségügyi Bizottság:
A bizottság elnöke: dr. Tóth Gyula képviselı
tagjai:
Lemle Béláné képviselı
Zaják Rita képviselı
Horváth Jánosné külsı tag
Hollendus Zsolt külsı tag
3./ Humán Bizottság:
A bizottság elnöke: Csillagné Szánthó Polixéna
képviselı
tagjai:
Halmai Gáborné képviselı
dr. Horváth Kálmán képviselı
Fajszi Lajos képviselı
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
külsı tag
Horváth Ferenc külsı tag
Takács Zoltán külsı tag
II. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
61/A.§-a alapján a Megye-Város Egyeztetı
Bizottságba az Önkormányzat részérıl
1. Horváth István polgármestert,
2. dr. Haag Éva alpolgármestert,
3. dr. Hadházy Ákos képviselıt
választja meg.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az
egyeztetı bizottság ügyrendjének felülvizsgálatával
kapcsolatos feladatok ellátására.
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III.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 59. § (1)
bekezdése alapján jogi és közbiztonsági tanácsnoknak
dr. Horváth Kálmán képviselı urat választja meg.
2. A közgyőlés felkéri a megválasztott tanácsnokot a
munkatervének elkészítésére és annak következı
közgyőlés elé terjesztésére.
Határidı: 2010. október 21.
2010.november 30. (III.2. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: A külsı bizottsági tagok eskütétele következik. Kéri, hogy a külsı bizottsági
tagok mondják utána az eskü szövegét: „Én, …… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; bizottsági tagi tisztségembıl eredı
feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”
Csernus Péter, Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt, dr. Faludiné Uzsoki Valéria, Horváth Ferenc,
Takács Zoltán külsı bizottsági tagok letették az esküt.
4./

Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjainak megválasztására
és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy elsı lépésben hívjanak vissza minden
delegált személyt a megbízatásából. Kéri, hogy a FIDESZ Frakció ismertesse javaslatát.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javaslata a következı: A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelı
Bizottságába elnöknek Kerekes Csabát, Csernus Pétert tagnak, dr. Hadházy Ákost tagnak, Lemle
Bélát tagnak, Máté Pétert tagnak, Sárközi János Józsefet tagnak javasolják. A Víz-és Csatornamő
Kft. Felügyelı Bizottságába elnöknek Ács Rezsıt, dr. Haag Évát tagnak, Weisz Lajost tagnak,
Habony Viktóriát tagnak, dr. Tóth Gyulát tagnak, Gárdi Gábort tagnak javasolják.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy a véleményét majd a vita végén kívánja ismertetni az egész
javaslatra vonatkozóan.
Ács Rezsı: Az Alisca Terra Kft. Felügyelı Bizottságába elnöknek Kıvári Lászlót, dr. Bali Ildikót
tagnak, dr. Horváth Kálmánt tagnak, Cser Henriettát tagnak, Lemle Bélánét tagnak, Csillagné
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Szánthó Polixénát tagnak javasolja a FIDESZ Frakció. A Turisztikai Kft. Felügyelı Bizottságába
elnöknek dr. Balás Ákost, ifj. Pálos Miklóst tagnak javasolja a FIDESZ Frakció. Kéri, hogy az
MSZP is delegáljon egy tagot. A Diákétkeztetési Kft. Felügyelı Bizottságába elnöknek dr. Balás
Ákost, Horváth Jánosnét tagnak, Molnár Mártát tagnak delegálja a frakciójuk. A Városfejlesztési
Kft. Felügyelı Bizottságába elnöknek Ács Rezsıt, Máté Pétert tagnak, és kéri, hogy a Jobbik
Szekszárdi Védegylet is delegáljon egy tagot. Az Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságába
elnöknek dr. Haag Évát, tagnak dr. Hadházy Ákost javasolják, és kérik, hogy egy tagot az MSZP
is delegáljon. A KT Dinamic Kft. Felügyelı Bizottságába Fajszi Lajost javasolják elnöknek,
Máté Pétert tagnak és kérik, hogy az LMP is delegáljon egy tagot. A DDRF Zrt. Felügyelı
Bizottságába Fajszi Lajost javasolják delegálni, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulásba Horváth István polgármestert, a Tolna Megyei Munkaügyi Tanácsba Fajszi Lajost, a
DDRT Társulási Tanácsába Horváth Istvánt, dr. Haag Évát, és Kıvári Lászlót, a DDRT Pénzügyi
Bizottságába Kıvári Lászlót, az Önkormányzati Társulás a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség
Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására Társulási Tanácsba Ács Rezsıt, a
Felügyelı Bizottságba dr. Haag Évát, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Társulási Tanácsába
Horváth Istvánt, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsba dr. Vastag Oszkárt, a
Regionális Kábítószerügyi Egyeztetı Tanácsba dr. Haag Évát, helyettesei: Kálóczi Andrea, Paksi
Éva, a Kórházi Felügyelı Tanácsba Fajszi Lajost javasolják delegálni.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. Felügyelı Bizottságába
Tóthi Jánost is delegálja a Közgyőlés.
Zaják Rita: Hiányolja, hogy nem mutatták be pár mondattal a delegált személyeket.
Dr. Tóth Csaba Attila: A Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. felügyelı bizottsági tagságát
szívesen fogadná. Bejelenti, hogy a Jobbik Védegylet Erıss Zoltán urat delegálja a
Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottságába tagként.
Zaják Rita: Nem tudja a mai ülésen ismertetni az LMP javaslatát a KT Dinamic Kft. felügyelı
bizottsági tagságára vonatkozóan. Egyeztetnie kell az ügyben, és a következı ülésen ismerteti a
javaslatot.
Horváth István: Bejelenti, hogy a díjazásról is a következı ülésen fognak dönteni.
Halmai Gáborné: A Turisztikai Kft. Felügyelı Bizottságába Rácz Zoltánt javasolja az MSZP
delegálni. Az Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságába Tóthi Jánost javasolja a közgyőlés delegálni.
További javaslat nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
Halmai Gáborné: Ügyrendi javaslata, hogy az Alisca Terra Kft. Felügyelı Bizottsága 7 tagú
legyen.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 3 igen szavazat mellett, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı –
12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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228/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Gazdasági társaságok Felügyelı Bizottsági tagjai és
az Önkormányzat egyéb képviseletének ellátása
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági
társaságok Felügyelı Bizottságainak tagjait, valamint az
Önkormányzat egyéb képviseletére delegált személyeket
2010. október 21-i hatállyal visszahívja.
II.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
Felügyelı Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i
hatállyal a következı személyeket választja meg:
Kerekes Csaba elnök
Csernus Péter tag
Dr. Hadházy Ákos tag
Lemle Béla tag
Máté Péter tag
Sárközi János József tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
III.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Víz- és Csatornamő
Kft. Felügyelı Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i
hatállyal a következı személyeket választja meg:
Ács Rezsı elnök
Dr. Haag Éva tag
Weisz Lajos tag
Habony Viktória tag
Dr. Tóth Gyula tag
Gárdi Gábor tag
Dr. Tóth Csaba Attila tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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IV.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1)
bekezdése
alapján
az
Alisca
Terra
Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelı Bizottságának
tagjaivá 2010. október 21-i hatállyal a következı
személyeket választja meg:
Kıvári László elnök
Dr. Bali Ildikó tag
Dr. Horváth Kálmán tag
Cser Henrietta tag
Lemle Béláné tag
Csillagné Szánthó Polixéna tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
V.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Kft.
Felügyelı Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i
hatállyal a következı személyeket választja meg:
Dr. Balás Ákos elnök
Ifj. Pálos Miklós tag
Rácz Zoltán tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
VI.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Felügyelı Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i
hatállyal a következı személyeket választja meg:
Dr. Balás Ákos elnök
Horváth Jánosné tag
Molnár Márta tag
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2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bay Attila ügyvezetı igazgató
VII.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
Felügyelı Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i
hatállyal a következı személyeket választja meg:
Ács Rezsı elnök
Máté Péter tag
Erıss Zoltán tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.
A módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.

Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kerekes László ügyvezetı igazgató
VIII.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a Szekszárdi Ipari Park Kft.
Felügyelı Bizottságába 2010. október 21. hatállyal a
következı személyeket javasolja delegálni:
Dr. Haag Éva alpolgármestert az elnöki tisztségre
Dr. Hadházy Ákos képviselıt tagként
Tóthi János urat tagként
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kerekes László ügyvezetı igazgató
IX.
1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. §
(1) bekezdése alapján a KT Dinamic Kft. Felügyelı
Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i hatállyal a
következı személyeket javasolja delegálni:
Fajszi Lajos képviselıt az elnöki tisztségre
Máté Péter képviselıt tagként
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Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Tóth Ferenc ügyvezetı igazgató,
Kurucz Zoltán ügyvezetı igazgató
X.
1./ A Közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Zrt. Felügyelı Bizottságába 2010. október 21-i hatállyal
Fajszi Lajos képviselıt
javasolja delegálni.
2./ A Közgyőlés felkéri a polgármester urat, hogy
kezdeményezze
a
Zrt.
rendkívüli
közgyőlésének
összehívását.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XI.
A Közgyőlés a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 5.§-a alapján
a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásába
az önkormányzat képviseletét jelenleg ellátó
Horváth István polgármestert
delegálja 2010. október 21-i hatállyal.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XII.
A Közgyőlés a foglalkoztatás elısegítésérıl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 12.§
alapján a 2010. október 21-i hatállyal a Dél-dunántúli
Regionális Munkaügyi Tanácsba az Önkormányzat
képviseletére
Fajszi Lajos képviselıt
delegálja.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XIII.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. alapján a
Dél-Dunántúli Regionális Társulás Társulási Tanácsába
az Önkormányzat képviseletére 2010. október 21-i hatállyal
Horváth István polgármestert,
Dr. Haag Éva alpolgármestert,
Kıvári László képviselıt
delegálja.
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Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XIV.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. alapján a
Dél-Dunántúli
Regionális
Társulás
Pénzügyi
Bizottságába az Önkormányzat képviseletére 2010. október
21-i hatállyal
Kıvári László képviselıt
delegálja.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XV.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. alapján az
Önkormányzati Társulás a Dél-Balatoni és Sióvölgyi
Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerő
megoldására Társulási Tanácsba az önkormányzat
képviseletére 2010. október 21-i hatállyal
Ács Rezsı alpolgármestert
delegálja.
XVI.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. alapján az
a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség szilárd hulladékai
kezelésének
korszerő
megoldására
létrehozott
Önkormányzati Társulás Felügyelı Bizottságába az
önkormányzat képviseletére 2010. október 21-i hatállyal
Dr. Haag Éva alpolgármestert
delegálja.
XVII.
A Közgyőlés a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl
szóló 1996. évi XXI. tv. alapján az „M9” Térségi
Fejlesztési Tanács Társulási Tanácsába az önkormányzat
képviseletére 2010. október 21-i hatállyal
Horváth István polgármestert
delegálja.
XVIII.
A Közgyőlés az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl
szóló 2006. évi CXXXII. tv. alapján a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanácsba az Önkormányzat
képviseletére 2010. október 21 -i hatállyal
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Dr. Vastagh Oszkár urat
delegálja.

Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XIX.
A Közgyőlés a Regionális Kábítószerügyi Egyeztetı
Tanácsba az Önkormányzat képviseletére 2010. október 21
-i hatállyal
Dr. Haag Éva alpolgármestert
(Helyettesei: Kálóczi Andrea,
Paksi Éva)
delegálja.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
XX.
A Közgyőlés az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény, továbbá a 23/1998. (XII.27.) EüM rendelet
felhatalmazása alapján a Kórházi Felügyelı Tanácsba az
Önkormányzat képviseletére 2010. október 21-i hatállyal
Fajszi Lajos képviselıt
delegálja.
Határidı: 2010. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester

5./

Javaslat a VÖÉT munkáltatói oldalának meghatározására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javaslata a következı: a polgármester úr mellett dr. Haag Éva
alpolgármestert, Csillagné Szánthó Polixéna képviselıt, és Ács Rezsı alpolgármestert javasolják
delegálni.
Horváth István: Javasolja, hogy elıször a tagok visszahívásáról döntsön a közgyőlés.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát a visszahívásra vonatkozóan, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel dr. Haag Éva alpolgármesterre vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
(dr. Haag Éva személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixénára vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
(Csillagné Szánthó Polixéna személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban, dr. Tóth
Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármesterre vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
(Ács Rezsı személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı –
12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
229/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
VÖÉT munkáltatói oldalának meghatározása
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
XXXIII. tv. alapján a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanácsba a munkáltatói oldal
részérıl delegált tagokat 2010. október 21-i
hatállyal visszahívja.
II.
A Közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. tv. alapján a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanácsba a munkáltatói oldal
részérıl 2010. október 21-i hatállyal:
Dr. Haag Éva alpolgármestert,
Ács Rezsı alpolgármestert,
Csillagné Szánthó Polixéna képviselıt
delegálja.
III.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy készítse elı a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó
megállapodást, és terjessze azt a Közgyőlés elé.
Határidı:
Az I. és II. pont tekintetében: 2010. október 21.
A III. pont tekintetében: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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6./

Szekszárd Junior Stars Big Band kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
230/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Szekszárd Junior Stars Big Band kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Junior Stars Big Band
kérelmére a 190/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. számú
határozatban biztosított 1,5 millió Ft összegő
visszatérítendı támogatás határidejét 2011. április 1ig meghosszabbítja.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
módosított támogatási szerzıdés elkészítésére.
Határidı:
2010. október 31.
(a módosított támogatási szerzıdés elkészítésére)
2011. április 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7./

Javaslat a 2010. évi közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a javaslatokat.
Ács Rezsı: A FIDESZ Frakció javasolja, hogy a közmeghallgatás idıpontja 2010. december 16án 16 órakor legyen. A téma: Szekszárd, a fejlıdı város.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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231/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
2010.
évi
közmeghallgatás
meghatározása

idıpontjának

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a,
továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) rendelet 42.§- a alapján

2010. d ecem b er 16. nap j án 16
órát ól
a Polgármesteri Hivatal
közmeghallgatást tart.

konferencia

00

termében

Téma: „Szekszárd a fejlıdı város”
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a közmeghallgatás idıpontjának
közzétételérıl az SZMSZ 42.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
Határidı: 2010. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

8./

Javaslat vis maior pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Varga András: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

232/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt be a 2010.
szeptember 13-án történt, elıre nem látható természeti
esemény miatt bekövetkezett pincebeszakadás és övárok
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károsodás (Baktai övárok – 6315 és 6313/30 hrsz-ú
ingatlanok határán) helyreállításával kapcsolatban.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
1.358.625 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
3.170.125 Ft
Források összesen
4.528.750 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége: 4.528.750,- Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.
A Közgyőlés nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a káreseményhez
kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerzıdés száma

NEM RELEVÁNS

Az Önkormányzat az adott káreseményre biztosítási
összeget igényelt / nem igényelt.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9./

Javaslat a közgyőlés tagjainak ülésrendjére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mi indokolja az elıterjesztést?
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Horváth István: Új testület állt fel, amely 15 tagú lett. Fontos meghatározni az ülésrend
tematikáját, ahogy ez más szervek esetében is jelen van.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Eddig is jól tudtak dolgozni ülésrend nélkül. Javasolja, hogy az 1. pont úgy
módosuljon, hogy „A polgármestertıl jobbra az egyéni választókerültek sorrendjében
mandátumot szerzett képviselık foglaljanak helyett…”
Dr. Tóth Csaba Attila: Az alakuló ülésen is ez az ülésrend volt, ahol az MSZP-s képviselık az ı
mikrofonját arrébb tették, hogy ne kelljen mellette ülniük.
Halmai Gáborné: Nem ı húzta ki a zsinórokat, de tett arra javaslatot, hogy a vasárnapi ülésrend
legyen ezután is. A képviselı úr hangneme a város közgyőlését is minısíti. Az elızı napirendnél
a Jobbik Védegylet két felügyelı bizottsági helyet is kapott.
Horváth István: Ez egy célszerő napirendi pont véleménye szerint.
Zaják Rita: Megmosolyogtatta, hogy ennek határozati javaslatban kell szerepelnie. Ülésrend az
óvodában szokott lenni, középiskolában tanít, ahol megkérdezi, hogy ki hova szeretne leülni.
Ács Rezsı: 1998. óta képviselı, de ilyen témával még nem találkozott. Valóban óvodás szokás,
hogy kihúzzák a másik mikrofonját, és átrakják. Bántotta, hogy a kampányban az MSZP-s
képviselı-jelöltek folyamatosan támadták az önkormányzat gazdasági társaságait. Minden
képviselınek joga van ahhoz, hogy a társaságok gazdálkodásába betekintsen. Mindig abban a
szemléletben kell vitatkozniuk, hogy azzal a város ügyeit elıre vigyék.
Ilosfai Gábor: Semmi probléma nem lett volna abból, ha az alakuló ülés rendjében ülnének, nem
látja indokoltnak ezt az elıterjesztést.
Horváth István: Kéri, hogy zárják le a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a vita lezárására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 15 fı - 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester lezárja a vitát.

A polgármester szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor módosító javaslatát, melyet a közgyőlés melynek létszáma 15 fı - 3 igen szavazat mellett, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12
igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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233/2010. (X.21.) szekszárdi öh.
Közgyőlés tagjainak ülésrendje
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet kiegészül
a jelen határozat mellékletét képezı 9. függelékkel.
Határidı: 2010. október 29.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: dr. Harangozó Tamás országgyőlési képviselı jelezte, hogy szeretne hozzászólni
napirenden kívül.
Dr. Harangozó Tamás: Köszöni, hogy lehetıséget kap a hozzászólására. Javasolja, hogy a
jegyzı asszony tanulmányozza a saját testületének szervezeti és mőködési szabályzatát, amely
szerint a közgyőlések állandó meghívottja kellene, hogy legyen. Gratulál a FIDESZ
országgyőlési csoportjának és Orbán Viktornak is, azért, hogy a választási törvényt olyan
remekül sikerült megváltoztatniuk, hogy Szekszárdon is 43%-os szavazati aránnyal a FIDESZ a
mandátumok 2/3-át megszerezhette, így szinte kézzel irányíthatja az egész várost. Gratulál Ács
Rezsı képviselı úrnak, aki alpolgármester is, és több cég felügyelı bizottságának tagja, és még a
hulladékkezelési céggel is lesz ideje foglalkozni. Csodálja, hogy a Jobbik Védegylet képviselıje
mértéktartással viselkedik ezekben az ügyekben. Azt gondolja, hogy a mai napon a szekszárdi
emberek szavazatát semmibe vették. A mai napon a FIDESZ a tisztségek több, mint 80%-át
lenyúlta magának, és barátainak hőbéri ajándékként kiosztotta. Nem az ellenzéket kell
legyızniük, hanem a nyakló nélkül felvett hiteleket és az emberek problémáit: a szegénységet, a
kilakoltatást. Ehhez nagyon jó munkát kíván.
Horváth István: Megköszöni a képviselı úr jó tanácsait és segítı szándékát, az
együttmőködésben ezt figyelembe fogják venni.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester nyilvános ülést 11 óra 05
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı

