Szám: IV.64-13/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. október 15-én
(kedden) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Ilosfai Gábor, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári
László, Dr. Tóth Gyula képviselı
Összesen: 10 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Lemle Béláné, Dr. Tóth Csaba
Attila, Zaják Rita képviselı

Ülés közben érkezett:

Máté Péter képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Farkas Éva osztályvezetı,
Dr. Bodor Adrienn jegyzıkönyvvezetı

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi elıterjesztés
napirendre történı felvételét:
• Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(243.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Javasolja, hogy a közgyőlés nyilvános üléssel kezdje munkáját, továbbá javaslatot tesz a
napirendi pontok sorrendjére.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának elıkészítése”
címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési terv
jóváhagyására
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

4.

Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(243.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(239. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

ZÁRT ÜLÉS:

6.

Szekszárd 2027. számú kötvény okirat cseréje
(242.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

2

1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 232/2013.(X.15.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 5. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
2.

2013. október 16.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának
elıkészítése” címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi
egyeztetési terv jóváhagyására
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával
egybeszerkesztett terv kiosztásra került a képviselık részére.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: Meg van jelenítve, hogy a szakterületektıl érkezett javaslatok
beépítésre kerülnek az anyagba. A következı év február-márciusában kerül sor a
társadalmiasításra, amikor a honlapra felkerül az anyag és a lakosság is észrevételeket tehet.
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Ezek a megjegyzések, észrevételek bedolgozásra kerülnek az anyagba vagy mellékletként
kerülnek feltüntetésre?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A tervbe beépítésre kerülhetnek a javaslatok.
Máté Péter 14 óra 20 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Halmai Gáborné képviselı: Ebben az esetben jó lenne ellenırizni, hogy a beérkezett
javaslatok úgy épültek be, ahogy a szakterületek javasolták. Ez hol lesz nyilvános, hol lesz
látható?
Farkas Éva osztályvezetı: Az ITS a partnerségi egyeztetés folyamán fog kialakulni, ez az
anyag jövı év májusára kell, hogy elkészüljön. A jogszabályban elıírt államigazgatási
szervekkel, valamint a települési önkormányzatokkal a kapcsolatfelvétel már megtörtént.
Számukra egy kérdıív került kiküldésre. Egy önkormányzat már visszajelzett, továbbá 15
államigazgatási szerv jelzett vissza, hogy szeretne az ITS kialakításában részt venni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné képviselı: Kérése, hogy a honlapon ne csak az eredeti anyag legyen fenn,
hanem azok a mellékletek, javaslatok is, melyek megérkeznek az egyes szakterületektıl.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 233/2013.(X.15.) határozata
ITS partnerségi egyeztetési terv jóváhagyására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Fenntartható városfejlesztési
programok elıkészítése c. (DDOP-4.1.1/E-13) pályázati
konstrukcióra Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési
programjának elıkészítése címmel benyújtott pályázata
keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési tervét.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására, valamint az aljegyzıt
azok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott partnerségi egyeztetési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 16.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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3.

A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az önkormányzati céget anyagilag milyen mértékben terheli
meg?
Ács Rezsı alpolgármester: A határozati javaslatból egyértelmően kitőnik, hogy az
önkormányzatra ez anyagi terhet nem ró, a pályázat benyújtója a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulás. Az önrész biztosításához szükséges fedezet pedig a konzorciális szerzıdésben és a
törvényekben meghatározott felhalmozási alap, melynek visszapótlása a pályázat
megvalósításának idıszakában fog megvalósulni. A határozati javaslat 1. pontjában egy elírás
történt, „rekonstrukció” helyett „konstrukció” szerepeljen.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 234/2013.(X.15.) határozata
A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére
benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú
pályázat támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére
benyújtott
KEOP-1.1.1/C/13
pályázati
konstrukció
megvalósítását támogatja.
2.
A Közgyőlés a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció
részeként kiadott Megvalósíthatósági Tanulmány sablon
kötelezı mellékletek 9. Mellékletek 24. pont alapján ezúton
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok,
információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a határozati
kivonat Re-Kom Nonprofit Kft. részére történı megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 15.
3. pont tekintetében: 2013. október 18.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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4.

Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(243.sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és
az alábbi személyek delegálását javasolja:
• Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: Dr. Tóth Gyula
• VM Dunántúli Agrár-szakképzı Központ Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium: Kıvári László
• Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképzı Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola:
Lemle Béláné
• Comenius Általános Iskola: Csillagné Szánthó Polixéna
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 235/2013.(X.15.) határozata
Intézményi Tanácsba történı delegálásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)(4) bekezdése alapján az oktatási intézmények intézményi
tanácsába az alábbiak szerint delegálja a képviselıket:
Tolna Megyei Egységes
Dr. Tóth Gyula
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Szekszárd, Bartina u. 21.
VM
Dunántúli
Agrár- Kıvári László
szakképzı Központ Csapó
Dániel
Középiskola,
Mezıgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
Szekszárd, Palánk 19.
Szekszárdi Kolping Katolikus Lemle Béláné
Szakképzı Iskola és Alapfokú
Mővészeti Iskola
Szekszárd, Pázmány tér 4.
Comenius Általános Iskola
Csillagné
Szekszárd, Kálvin tér 19-21.
Szánthó Polixéna

Határidı:
Felelıs:

2013. október 15.
Horváth István polgármester
6

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(239. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a kitüntetı cím posztumusz is
adományozható legyen.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata beépítésre
került a tervezetbe, mely kiosztásra került. Továbbá kiosztásra került az oklevél tervezete is.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A bizottság ülésén felmerült kérdést szeretné
tolmácsolni. A kitüntetı cím neve „Szabadságért Szekszárd”. Ez úgy értelmezendı, hogy
nemcsak az 56-os eseményekben részt vett polgár kaphatja, hanem bárki, aki valamit 56-hoz
kapcsolódóan tesz?
Horváth István polgármester: Nem feltétlenül csak szabadságharcban részt vett személy
kaphatja meg ezt a díjat. A rendelet tervezetbıl ez törölhetı.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A szabadságharchoz kapcsolódó mővészeti alkotás
megalapozhatja a díj odaítélését. Az oklevél formátuma állandó, de a szövegezése illeszkedik
majd ahhoz a személyhez, aki számára a közgyőlés a kitüntetı címet adományozza.
Halmai Gáborné képviselı: Mi a célja a kitüntetésnek? Az eredeti elıterjesztésben az
szerepel, hogy „az 1956-os októberi forradalomban és szabadságharcban tanúságot tevı
Szekszárdhoz köthetı nemzeti hısök érdemeinek elismerésére Polgármester Úr
kezdeményezte a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és adományozásának
rendjérıl szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosítását”. A ma kiküldött
anyagban konkrétan szerepelt, hogy szabadságharcos. Nem világos, hogy mi a cél?
Horváth István polgármester: Az elıterjesztés készítésekor külföldön tartózkodott, október
23-ával kapcsolatosan kezdeményezte, hogy egy olyan díjban gondolkodjanak, amely egy
olyan szekszárdi személy, vagy Szekszárdhoz köthetı személy számára adható, aki akár
közvetlenül is a szabadságharcban részt vett, illetve olyan személy számára is lehessen adni a
jövıben, aki az 1956-os szabadság érzést kiváltó nemzeti hangulat részeként a jelenben és a
jövıben is a városért kíván tevékenykedni. Az általános indokolásban is szerepel ez. Lehet
olyan mővész is, aki alkotásaival 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét próbálja
átörökíteni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Dr. Hadházy Ákos képviselı: Tartózkodni fog a szavazásnál, de nem azért mert a kitüntetést
az 1956-os forradalom hısei, vagy a róluk mőalkotásokat készítık nem érdemlik meg, hanem
mert polgármester úr méltatlan egy ilyen jellegő kitüntetés átadására.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A rendelet tervezet alapján a kitüntetés adható
szabadságharcosnak is és adható annak a személynek is, aki példaértékő magatartásával,
emberi helytállásával, elhivatott mővészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti
szabadság eszméje mellett.
Halmai Gáborné képviselı: Az oklevél szövege így kezdıdik: „Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlése XXXYYY 1956-os szabadságharcos részére, aki ….”. Ha „Szabadságért
Szekszárd” a kitüntetés címe, akkor elmondható, hogy az 1848-as szabadságharcban
résztvevık, vagy az ezzel kapcsolatban mővészeti tevékenységet végzı személyek is
részesülhetnének ilyen kitüntetésben. Ez így nem korrekt, ezért az elıterjesztést így nem tudja
elfogadni.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy az oklevél szövegébıl kerüljön törlésre az
„1956-os szabadságharcos” kifejezés.
Ács Rezsı alpolgármester: Október 23-a a szabadság napja, akkor van létjogosultsága, hogy
egy ilyen kitüntetést a város átadjon annak a személynek, akit méltónak talál erre. A
rendeletet a késıbbiekben lehet majd módosítani.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Amennyiben a szabadságharcos kifejezés törlésre kerül az
oklevélrıl, akkor javasolja annak megfontolását, hogy a forradalom zászlója szerepeljen-e az
oklevélen.
A közgyőlés 14 óra 48 perctıl 15 óra 7 percig szünetet tart.
Horváth István polgármester: A rendelet tervezetet az alábbi módosítással javasolja
elfogadásra: „24/A. § (1) A Közgyőlés a nemzet hısei elıtti tiszteletének jeleként
”Szabadságért Szekszárd” kitüntetı címet adományoz annak a Szekszárdhoz köthetı
személynek, közösségnek, aki (amely) példaértékő magatartásával, emberi helytállásával,
elhivatott mővészeti, közéleti munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság eszméje mellett.
- Az oklevél szövegét az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: “SZEKSZÁRD MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
KÖZGYŐLÉSE
…………………………………………………….
RÉSZÉRE
AKI
PÉLDAÉRTÉKŐ
MAGATARTÁSÁVAL/
EMBERI
HELYTÁLLÁSÁVAL/
ELHIVATOTT
MŐVÉSZETI
ÉS/
KÖZÉLETI
MUNKÁSSÁGÁVAL HITET TETT A NEMZETI SZABADSÁG ESZMÉJE MELLETT A
SZABADSÁGÉRT SZEKSZÁRD KITÜNTETİ CÍMET ADOMÁNYOZZA. Kelt,
Szekszárd, (dátum).”
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot az általa
javasolt módosítással, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelete a
helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának
rendjérıl
szóló
20/2005.
(X.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 15 óra 10
perckor berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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