Szám: IV.170-4/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. április 28-án (csütörtökön) 9
óra 31 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendes ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán,
Ilosfai Gábor,Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Zaják Rita, Dr. Tóth Gyula, Dr. Tóth
Csaba Attila képviselık
Összesen: 14 fı
Távolmaradt: Fajszi Lajos
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr.Göttlinger István aljegyzı,
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
dr.Kajos Nikolett jogi és bizottsági
jegyzıkönyvvezetı

referens,

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 4., 11. és a 30. napirendi pontként
megjelölt elıterjesztések a napirendrıl kerüljenek levételre, továbbá javasolja, hogy a 34.
napirendként megjelölt elıterjesztés zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra. Kéri a napirenddel
kapcsolatos javaslatokat, hozzászólásokat.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja a 117. és 118. számú elıterjesztések napirendre történı
felvételét.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a zárt ülés 41. napirendi pontjaként megjelölt elıterjesztés a
napirendrıl kerüljön levételre.
dr. Tóth Csaba Attila: Interpellálja a polgármestert: „Meddig lesz párnacsata ırület a Garay
téren?” címmel.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 4., 11., 30., 41. napirendi pontok napirendrıl történı
levételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 117. és 118. számú elıterjesztések napirendre történı
felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 34. sz. elıterjesztés zárt ülésen való tárgyalását, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.

NAPIREND

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
(110. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az alappal való
rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(98. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(77. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(100. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(103. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat
ellátó dolgozók érdekeltségi rendszerérıl szóló 21/1996. (VI.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(101. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008. (XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(113. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
szóló 6/2009. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(112. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) II. forduló
(111. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
(tervezet)
(105. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12.)

Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak
ellátására
(83. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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13.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó
Gazdasági Programjának elfogadására
(81. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.)

Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évi Munkatervének elfogadására
(93. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok

15.)

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(60. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.)

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
(61. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.)

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2010. évi tevékenységérıl
(41. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának
2010. évi tevékenységérıl
(42. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
(94. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
(95. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi
tapasztalatairól
(96. számú elıterjesztés)
Elıterjesztés: Horváth István polgármester

22.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(102. számú elıterjesztés)
Elıterjesztés: Horváth István polgármester

23.)

Közterületek elnevezése
(48. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Szociális

Alapszolgáltatási

Társulás

24.)

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(59. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

25.)

Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú
pályázathoz többletforrás biztosítására
(80. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.)

Pályázati felhívás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatói állásának
betöltésére
(64. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.)

Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.
(ÁROP-1.A.2/B-2008-0006) pályázat lezárásáról
(99. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

28.)

Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó intézmény
átszervezésérıl
(91. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29.)

Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
(109. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.)

Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő kft. által kötendı vállalkozási szerzıdés
tulajdonosi jóváhagyására
(114. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. I.
negyedév)
(90. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32.)

Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére
(117. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

33.)

Kölcsönszerzıdés jóváhagyása
(118. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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34.)

Tájékoztatók:
-

35.)

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2010. évi eredményeinek áttekintésérıl

Interpellációk
– dr. Tóth Csaba interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Meddig lesz
párnacsata ırület a Garay téren?” címmel

ZÁRT ÜLÉS:

36.)

Javaslat a 2011. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(104. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

37.)

Javaslat megyei díjakra
(107. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

38.)

Javaslat a kórházi felügyelı tanácsba az önkormányzat képviseletét ellátó tag
delegálására
(92. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

39.)

Javaslat az OLLÉ program keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges
hitelkonstrukció elfogadásához
(115. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javaslom, hogy a Közgyőlés elsıként a Szekszárdi Rendırkapitányság
beszámolóját, majd a Tőzoltóság beszámolóját tárgyalja, ezt követıen pedig az elfogadott
sorrend szerint tárgyalja a napirendeket.

1.)

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Felkéri a rendırkapitányt, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben ez
szükséges.
dr. Varga Péter: Rendkívül változatos év volt 2010 a rendırkapitányság életében. Több olyan
feladatot láttak el, amely ciklikusan tér vissza, mint az országgyőlési és az önkormányzati
képviselı választások lebonyolításának rendıri biztosítása. Itt rendkívüli esemény nem volt.
A Felsı-Tiszai árvízi védekezés Tolna megyébıl 200 rendırt érintett, Szekszárd város
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állományából pedig 66 fıt. Közel egy hétig teljesítettek szolgálatot Felsıdobszán. Április 1jén 18 középiskolában frissen végzett rendır kezdte meg mőködését a kapitányságon.
Szeptember 9-én és 10-én egy országos rendezvény került lebonyolításra Tengelicen. Ez volt
az V. Bőnügyitechnikai Országos Verseny.
A bőncselekmény struktúra továbbra sem változott, nagyjából a bőncselekmények 2/3-a
vagyon elleni bőncselekmény. Tavaly egy kiemelt bőncselekmény sorozat volt, amely az
egész Dunántúlt behálózta. Elszaporodtak a transzformátor állomások sérelmére elkövetett
bőncselekmények, amely lopással és rongálással is jár és milliós károkat okoznak. Egy ilyen
elkövetıi csoportot sikerült eljárás alá vonnunk.
Több mint 35 %-kal csökkent a sérüléses balesetek és 13 %-kal a halálos balesetek és 67 %kal a súlyos sérüléses balesetek száma. Ennek oka a fokozott rendıri jelenlét, valamint az M6
autópálya átadása volt.
Hangsúlyos volt a tavalyi évben a rendırség látható jelenléte. A város nagy rendezvényei is
kiemelt figyelmet kaptak, bőncselekmény ezeken nem történt. A cél nem az intézkedés,
hanem a megelızés volt ezekben az esetekben.
Megköszöni a közgyőlés anyagi támogatását.
Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Horváth István:Szombatonként nem engedik be a piac területe melletti parkolóba az
autósokat, pedig parkolóhely még van. Ennek mi az oka?
dr. Varga Péter: Szerdán és szombaton annyi autó érkezik oda, hogy a terület nem bírja el.
Ha valamilyen rendkívüli helyzet van a városban, a rendırautók nem képesek elhagyni a
kapitányság épületét. A lezárás csak ritkán, a legvégsı esetben fordul elı. Az autósok a
parkoló autók mögött is megállnak és otthagyják a jármőveket. Ezzel akadályozzák a
forgalmat és még tilosban is parkolnak, így sokszor szankcionálni is kell ıket. Szerdai
napokon a közterület-felügyelık besegítenek, azonban kéri, hogy amennyiben ez megoldható,
szombaton is történjen meg.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Kéri, hogy a parkoló csak abban az esetben kerüljön lezárásra, ha megtelt,
mert akkor valóban indokolt, egyébként nem. Elmondja, hogy a Hivatal megvizsgálja a
szombati közterület-felügyelıi jelenlét lehetıségét és errıl tájékoztatni fogja a
rendırkapitányt. Felkéri dr. Haag Éva alpolgármester asszonyt, hogy tájékozódjon a témában.
Kıvári László: Elmondja, hogy felmerült bizottsági ülésen, hogy mennyire állampolgár barát
a rendırség, azonban a bizottság szerint inkább rendbarátnak kell lennie. A közterületfelügyelıket gyakran attrocitás éri, azonban a rendırség mindig a segítségükre sietett, ezért
külön kifejezi köszönetét. Elmondja, hogy az elmúlt héten illegális szemétlerakás történt,
azonban a rendırség megtalálta az elkövetıt és a feljelentés is megtörtént. Kéri, hogy a jegyzı
asszony is tegye meg a szükséges lépéseket.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
57/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság
2010. évi tevékenységérıl
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a rendırségrıl
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése
szerint
a
Szekszárdi
Rendırkapitányság 2010. évi tevékenységérıl
szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés a Rendırkapitányság
felelısségteljes munkájához a továbbiakban is
sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
2.)

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Tőzoltóságának 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzata

Hivatásos

Horváth István: Felkéri a parancsnokot, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben ez
szükséges.
Sarkadi Ferenc:2010 a mőszaki mentések éve volt. A vonulások aránya 40 %-kal emelkedett
meg az elızı évekhez képest. Ennek oka a nagy mennyiségő csapadék okozta vízkárok
enyhítése volt. A tőzoltóság részt vett a vörösiszap katasztrófa kárenyhítési tevékenységében
is. Majdnem egy hónapon keresztül, 48 órás váltásban 6 tőzoltó és egy gépjármő vett részt.
Valamelyest csökkentek a mőszaki mentések is, melynek indoka az M6 autópálya átadása
volt, ugyanis a 6. sz. fıút és az 56. sz. fıút forgalma is csökkent.
A közgyőlés közel 24 millió Ft-tal támogatta a technikai fejlesztést, így a 2007-ben benyújtott
pályázat 2010. év végén és 2011. év elején realizálódott egyéni védı eszközök beszerzésével.
Ennek következtében a gépjármő állomány átlag életkora is a felére csökkent. Köszöni a
támogatást.
Horváth István: Az elmúlt években 13-14 év volt az átlagéletkor a tőzoltó autóknál. Ez most
6-6,5 év. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Köszöni a városi nagyrendezvények során nyújtott segítséget, továbbá
elmondja, hogy attól függetlenül, hogy a tőzoltóság felett ki fogja gyakorolni a felügyeletet,
erre a segítségre továbbra is igényt tartana a város.
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Halmai Gáborné: Az elkészült anyagban benne van, hogy elkészült a weblap és az állandó
ügyeleten kívül ezen is lehet folyamatosan tájékozódni. Van arról visszajelzés, hogy ezt
ismerik-e, használják-e?
Sarkadi Ferenc: A honlap folyamatosan mőködik, azonban nem helyettesíti sem az
ügyfélfogadási idıt, sem az ügyfélforgalmat. Bárkinek, bármilyen kérdése van, nyugodtan
fordulhat a tőzoltósághoz. A honlap csak egy kiegészítés ahhoz, hogy szakhatósági eljáráshoz,
hatósági ügyintézéshez tájékoztatást kapjanak az ügyfelek.
Halmai Gáborné: Köszöni a választ. Fontos lehetıség mindkét oldalnak. Javasolja, hogy a
Szekszárdi vasárnapban hívja fel a figyelmet a város arra, hogy ez a lehetıség rendelkezésre
áll.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
58/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának
2010. évi tevékenységérıl
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a tőz elleni
védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a
tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
28. § (1) bekezdésének f) pontja szerint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010.
évi
Hivatásos
Tőzoltósága
tevékenységérıl
szóló
beszámolóját
köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Hivatásos
Tőzoltósága
felelısségteljes munkájához a továbbiakban is
sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna:A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Horváth István: Felkéri Ács Rezsı alpolgármestert, hogy egészítse ki az elıterjesztés,
amennyiben szükséges.
Ács Rezsı: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Zaják Rita: Lehetséges, hogy a Polgármesteri Hivatal többet költött az engedélyezett kiadási
elıirányzatnál?
Halmai Gáborné: A kiegészítı mellékletnek van egy c) pontja, mely a létszám és személyi
juttatásokról szól. Itt meglehetısen nagy számok szerepelnek, mi ennek az oka? Az
önkormányzat esetében nagymértékben nıttek a személyi juttatások és a %-os meghatározás
sem jó. Hasonló a probléma a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai esetében is.
Pál József: Az 1/b mérleg azt mutatja, hogy a módosított elıirányzathoz viszonyítva hogy
sikerült a teljesítés vagy milyen mértékő volt a teljesítés aránya. Ami azonban nem azt jelenti,
hogy ez az elıirányzatoknál nem került átvezetésre. Ez a módosított elıirányzathoz való
teljesítést mutatja, amely nem azonos azzal, hogy az elıirányzatok – amelyeket a Kincstár felé
leadott a Hivatal – nem kerültek módosításra. A módosítást a Kincstár elfogadta, kifogással
nem élt ellene.
Halmai Gáborné képviselı kérdésére elmondja, hogy a %-os kimutatások tévesen kerültek az
elıterjesztésbe, ezért elnézést kér. A személyi juttatások növekedésének nagy mértéke a külsı
pályázatok személyi juttatásainak köszönhetı. Ez természetesen a pályázati pénzek lehívását
követıen visszapótlásra kerül.
Zaják Rita: Köszöni a választ. Ebben az esetben nem a módosított változatot kellett volnamegkapnia a képviselıknek? Ez nem az a papír, ami a Kincstárhoz került?
Pál József: Ez megegyezik a Kincstárnak leadott anyaggal.
Halmai Gáborné: Tételes kimutatást kér a személyi juttatásokról.
Horváth István:Javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalása kerüljön felfüggesztésre.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztésére tett
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról, az
alappal való rendelkezés és gazdálkodás szabályairól szóló 31/1995. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészíti az elıterjesztést annyival, hogy a Környezetvédelmi
Felügyelıségnek megérkezett a véleménye. Észrevételt nem főzött a rendelethez. A gyakorlati
tapasztalatok rendeletbe való beépítésére került sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 22/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a helyi
környezetvédelmi alap létrehozásáról, az
alappal való rendelkezés és gazdálkodás
szabályairól
szóló
31/1995.
(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést nem tárgyalta.
Horváth István: Az SZMSZ módosítás fı vonala, hogy gyorsabban kerüljenek kiküldésre a
közgyőlési anyagok.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Elvileg érthetı a koncepció, azonban gyakorlatilag a bizottsági üléseken
kapják meg a képviselık az elıterjesztéseket. Így nehéz érdemben felkészülni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Sok napirend van jelenleg is, a Hivatal és a kollégák feszített
munkatempóban dolgoznak. Természetesen elsıdleges szempont, hogy elıterjesztések ne
kerüljenek utólagosan kiküldésre vagy kiosztásra, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy
kellıen kidolgozottak és pontosak legyenek az elıterjesztések.
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Kıvári László: A sok napirend indoka, hogy decemberben a közgyőlés elfogadott egy
felülvizsgálati ütemtervet, amihez tartania kell magát. Tekintettel arra, hogy a bizottsági
munka nem jár anyagi ellentételezéssel, ezért más módot kellene találni arra, hogy milyen
módon szankcionálható a bizottsági ülésrıl való távolmaradás.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 nem szavazat ellenében elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 23/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003. (XII.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László:A nagyállattartás sajnos sok helyen okafogyottá vált. Néhány új utca bekerült
azon területek listájába, ahol nem lehet ilyen állatokat tartani. A galambprobléma
megoldásával kapcsolatban elmondja, hogy állatorvosok keresték fel, akik elmondták, hogy
Bécsben egy olyan módszert találtak ki, hogy a galambpárok számára létesítettek fészkeket,
ahova letehették a tojásokat, majd kivették alóluk és agyagtojásokat tettek be helyettük. Ezzel
csökkenthetı a galamblétszám. Ehhez azonban önkéntesek segítségére volna majd szükség. A
másik megoldás pedig az idınkénti kilövés.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 24/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete az állatok
tartásáról
szóló
23/2003.
(XII.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(dr. Tóth Csaba Attila és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 25/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a közterületek
elnevezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.
(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(dr. Tóth Csaba Attila és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 26/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a helyi
építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.
(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi
feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi rendszerérıl szóló 21/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés az év folyamán még egyszer tárgyalja meg ezt a
témát. Egyetért a céllal és támogatja azt, azonban fontosnak tartja, hogy a rendelet
szövegében pontosítások történjenek. Abban az esetben, ha az Adóosztály dolgozói
ténylegesen adóhiányt tárnak fel, akkor meg lesz a hozadéka a másik oldalon is. Javasolja,
hogy a rendelet 3. §-a kerüljön pontosításra és a közgyőlés a májusi rendes ülésen tárgyalja
újra.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
(dr. Tóth Csaba Attila és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 27/2011.
(V.4.)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi
feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi
rendszerérıl
szóló
21/1996.
(VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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A polgármester szavazásra teszi fel az Ács Rezsı alpolgármester által megfogalmazott
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı –11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Az önkormányzat ügykörébe tartozó
adóügyi
feladatokat ellátó
dolgozók
érdekeltségi rendszerérıl szóló 21/1996. (VI.
5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
felkéri
Önkormányzatának
Közgyőlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy
vizsgálja felül az önkormányzat ügykörébe
tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók
érdekeltségi rendszerérıl szóló 21/1996. (VI.
5.) önkormányzati rendeletet – különös
tekintettel a rendelet 3. §-ra -, majd
észrevételeivel és módosító javaslatát–
amennyiben szükséges – terjessze a következı
rendes közgyőlés elé.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008. (XII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı –11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 28/2011.
(V.4.)
önkormányzati
rendelete
a
Vagyongazdálkodási alapról szóló 37/2008.
(XII.5.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
11.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásáról szóló 6/2009. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı –12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(Máté Péter és dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 29/2011.
(V.4.)
önkormányzati
rendelete
a
városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásáról
szóló
6/2009.
(III.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
12.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) II. forduló
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı –13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı rendeletet
alkotta:
(dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 30/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a zöldfelületgazdálkodásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
13.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: Bıvítésre került az idıkorlátos parkolási területek köre. Két terület maradt ki a
felülvizsgálatból: Munkácsy utca és a Toldi utca. Ezt a késıbbiek folyamán rendezni kell. Az
idıkorlátos parkolással érintett utcák köre a Szekszárdi Vasárnapban meg fog jelenni.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı –10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
(dr. Haag Éva és Kıvári László nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 31/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(dr. Haag Éva és Kıvári László nem vett részt a szavazásban.)
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60/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos
egyeztetés lefolytatása és szerzıdéstervezet
elkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a jármővel történı várakozás biztosítását
célzó közszolgáltatás ellátására kötendı
szerzıdés
elkészítéséhez
szükséges
egyeztetéseket folytassa le a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-vel és a közszolgáltatási
szerzıdés tervezetét terjessze a közgyőlés elé.
Határidı: 2011. május 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14.)

Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú
feladatainak ellátására
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

pályázatok

projektmenedzseri

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.)
61/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
TIOP-1.1.1-07/1
kódszámú
pályázatok
projektmenedzseri feladatainak ellátása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a
TIOP-1.1.1-07/1
kódszámú
pályázatok
keretében egy fı projektmenedzser határozott
idejő munkaszerzıdés keretében történı
foglalkoztatását.
2.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a további
jogviszonyban (munkajogviszony keretében)
való
foglalkoztatással
kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
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3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az egy fı létszámot építse be az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre
vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Halmai Gáborné: Sok feltételes módot tartalmaz a program, nem jelöl ki prioritásokat. Pl.
Csörge tó, Tourinform Iroda bıvítése, Ökocentrum korszerősítés, szállodákkal kapcsolatos
tárgyalások, főtéskorszerősítés, közbiztonság, telepített fák. Elmondja, hogy AGÓRA
programban nem lehet megvalósítani a városi és megyei könyvtár kérdését, pedig ez szerepel
a Gazdasági Programban. Pontosan mit kell ezek alatt érteni?
Horváth István: Elmondja, hogy a koncepció nem tartalmazhat teljes mértékben konkrét
dolgokat, csak az irányt mutatja. Nyilván a megvalósulás függ az igénybe vehetı
pályázatoktól. A Csörge tó-nál az elmúlt idıszakban nagy munkák történtek. Két ha vízterület
lett kialakítva. A tó környezete önkormányzati tulajdonba került. Cél egy szabadidıpark
kialakítása a területen. Tavalyi évben ezzel kapcsolatban benyújtott már az önkormányzat
pályázatot, azonban az vissza lett vonva, de idén újabb lehetıség adódott. Más koncepció
kerül kialakításra, de ez még nincs teljes mértékben konkretizálva. A tó kezelését, a
horgászhelyek kialakítását érdemes volna a horgászegyesület részére átadni.
A szállodával kapcsolatban már több éve folynak tárgyalások. Minden szakvélemény és a
turizmus is indokolja ennek a kialakítását.
Minden intézményben tervben van a főtéskorszerősítés.
Minden átkelınél törekedni kell arra, hogy biztonságos legyen. Ezért nincs konkretizálva.
Tárgyalások vannak folyamatban új átkelık kialakítására is.
A fák minden évben problémát jelentenek. A szakemberek eldöntik, hogy mi a jó ezzel
kapcsolatban.
Az AGÓRA és a könyvtár kapcsolatának utánanéz. Korábban volt egy olyan koncepció, hogy
a megyei-városi könyvtár a fıiskolával együtt hoz létre egy könyvtárat.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: A koncepció nem lehet túl részletes, mindössze felveti azokat a
programpontokat, amelyeket a következı idıszakban végig kell gondolni. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságon volt szó több dologról, amely kiemelten kellene, hogy bekerüljön a
koncepcióba. Pl. az Újvárosi temetı parkolójának befejezése, illetve a temetı bıvítése. Errıl
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is van már korábbi döntés, azonban késıbbre lehet csak ütemezni. Fontos lenne továbbá a
vízelvezetı program koncepcióba építése is. A Sárvíz utca burkolatának felújítása szintén
fontos lenne. Kiemelten hangsúlyos az út és járdák kérdése, hiszen az elmúlt idıszakban
kevés ilyen jellegő felújítás volt és az utak minısége folyamatosan romlik. Ez is benne van a
programban, azonban nem ütemezetten.
Máté Péter: Javasolja, hogy a csapadékvíz, felszín alatti víz elvezetésének fejlesztésén kívül
kerüljön bele a koncepcióba az is, hogy a meglévı hálózatot tisztítani, tisztán tartani és
javítani is kell.
dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy az új vízbázis megvalósítása mellett a koncepcióban
szerepeljen az is, hogy alternatív ivóvízbázis iránt is kezdıdjön kutatás. A hegyi vizek kis
mennyiségőek, azonban ivásra alkalmasak.
Horváth István: A kiegészítı javaslat már szerepel a koncepcióban.
Halmai Gáborné: Köszöni a választ és a pontosításokat, azonban ezek nincsenek benne a
koncepcióban. Az önkormányzati törvény célokat és prioritásokat kér. Sokkal pontosabb
megfogalmazásra volna szükség.
Ács Rezsı: A Gazdasági Program egy keret, mely meghatározza azt, hogy az adott idıszakra
vonatkozóan milyen prioritásokat fogalmaz meg és maga a felépítése is pontosan tartalmazza,
hogy az önkormányzat honnan hova szeretne eljutni. Minden évben az adott lehetıségek
figyelembe vételével, a szükséges döntések meghozatalával ezt tartalommal meg lehet tölteni.
2006-ban áttekintésre került a korábbi koncepció, hogy az elızı városvezetés milyen
fejlesztési elképzelésekkel rendelkezett, azonban az akkori program csak a rendezési tervet
tartalmazta. 2007-ben készült a következı program, amelyhez vissza kellett nyúlni a jelenlegi
program elkészítésekor. Az elıterjesztés csak egy kiindulópont, természetesen lehetıség van a
kiegészítésre. Várja a javaslatokat.
Kıvári László: A Parászta patak ügyével kapcsolatban elmondja, hogy a patak vize nem
folyik el a Sióba, azonban tavalyi évben a szikkasztó terület nem tudta elnyelni ezt a
mennyiséget. Továbbá fontosnak tartja a záportározó beépítését is a koncepcióba.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a koncepcióból kerüljön ki, hogy a könyvtári feladatok
megoldása az AGÓRA pályázat keretein belül kerül megvalósításra. Továbbá javasolja,hogy
kerüljön a koncepcióba, hogy ezen feladat megoldása érdekében kapcsolatfelvétel történjen az
ágazati minisztériummal és a megyei önkormányzattal.
További vélemény nem hangzott el.
Horváth István: Volt olyan koncepció is, hogy a könyvtár a fıiskola Szent István téri
épületében kerüljön elhelyezésre. Javasolja, hogy a Közgyőlés külön szavazzon Kıvári
László, Máté Péter és Halmai Gáborné képviselık által megfogalmazott kiegészítésekre és
módosításokra.
A polgármester szavazásra teszi fel Kıvári László képviselı által megfogalmazott kiegészítı
javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott.
(Zaják Rita nem vett részt a szavazásban.)
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A polgármester szavazásra teszi fel Máté Péter képviselı által megfogalmazott kiegészítı
javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott.
(Zaják Rita nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel Halmai Gáborné képviselı által megfogalmazott
módosító javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal
elfogadott.
(Zaják Rita nem vett részt a szavazásban.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Zaják Rita nem vett részt a szavazásban.)
62/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2010-2014.
évekre
vonatkozó
Gazdasági
Programjának
elfogadása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
91. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat
2010-2014. évekre szóló gazdasági programját
elfogadja.
(A Gazdasági Program
mellékletét képezi.)

jelen

határozat

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.)

Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évi Munkatervének
elfogadására
Elıterjesztı: Dr. Horváth Kálmán Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok

dr. Horváth Kálmán: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
dr. Horváth Kálmán: A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottságba elnöknek javasolja saját magát,
tagként pedig Kıvári László képviselıt, valamint Borda Károlyt, aki a Szılıszem Mozgalom
képviselıje, továbbá Kovács Bélát, aki egy roma egyesület elnöke.
Horváth István: Ezért a munkáért tiszteltdíj nem jár. Célja, hogy a bizottság megfontolja a
javaslatokat és a közgyőlés elé terjesszen programokat.
Ács Rezsı:Inkább egy tanácsadó testület elnevezést tartana célszerőnek.
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Amreinné dr. Gál Klaudia: Nincs probléma az ideiglenes bizottság elnevezéssel sem.
Kritérium azonban, hogy a bizottság tagjainak több mint felének képviselınek kel lennie.
Ács Rezsı:Az ad hoc bizottság lényege, hogy egy adott feladatra hozzák létre. Tehát ha
megszőnik a feladat, megszőnik a bizottság is. Véleménye szerint ez egy folyamatosan
mőködı bizottság lenne, mely a tanácsnok munkáját segítené az elkövetkezendı három
évben.
Horváth István:Javasolja, hogy legyen egy ideiglenes bizottság 2011. december 31-ig. Ezt
követıen pedig létre lehet hozni egy tanácsadó testületet, melybe fel lehet kérni olyan
személyeket, akik ezzel foglalkoznak. Javaslom Zaják Rita képviselıt a bizottságba.
Elfogadja a jelölést?
Zaják Rita:Elfogadja a felkérést.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
63/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
A Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011.
évi munkatervének elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
1. a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011.
évre vonatkozó munkatervét elfogadja.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat Közgyőlése a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet 57. §-a
alapján a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok
feladatának segítésére 2011. április 28.
napjától 2011. december 31. napjáig 5
tagú ideiglenes bizottságot hoz létre
Közbiztonsági
Ideiglenes
Bizottság
elnevezéssel, a „Biztonságos Szekszárdért”
Program elindítása érdekében.
3. A Közgyőlés a Bizottság elnökévé dr.
Horváth Kálmán képviselıt, tagjaivá
Kıvári László képviselıt,
Zaják Rita képviselıt,
Borda Károly a Szılıszem Mozgalom
képviselıjét,
Kovács Bélát választja meg.
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4. A Közgyőlés felkéri a Bizottságot, hogy a
„Biztonságos
Szekszárdért”
Program
koncepcióját készítse elı és azt terjessze a
Közgyőlés elé elfogadás céljából.
5. A Közgyőlés felkéri a Bizottság elnökét,
hogy negyedévet követıen, illetve a
megszőnését követı ülésen tájékoztassa a
Közgyőlést a mőködés során hozott
döntésekrıl.
Határidı: 1-3. pont: 2011. április 28.
4-5.pont: 2011. április 30.,
2011. szeptember 30.,
2011. október 31.,
2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Horváth Kálmán Jogi és
Közbiztonsági Tanácsnok
17.)

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László:A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László:Szekszárd mit profitál ebbıl? Ugyanis az elmúlt idıszakban több pályázatát is
elutasította a városnak.
Horváth István: A város nem szenvedett hátrányt a tanács mőködésével kapcsolatban, bár
tény, hogy voltak kedvezıtlen döntések. Pl. Ökocentrum pályázatának elutasítása, Palánki úti
és Tartsay úti körforgalom kialakítására vonatkozó pályázat elutasítása. De ezeket leszámítva
nagyon sok pályázata nyert a városnak, mint pl. városrehabilitáció, CÉDE pályázatok, TEÚT
programok, akadálymentesítési programok. Következı közgyőlésre készít egy kimutatást
ezzel kapcsolatban.
Halmai Gáborné:Az elıterjesztésben szerepel, hogy az ügynökség több nemzetközi
pályázaton is nyert és részt vesz pl. innováció bevezetésében a kkv-knál. Ez mennyiben érinti
a várost, illetve a megyét?
Horváth István: A következı közgyőlésen választ ad a felmerült kérdésekre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
64/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
a
Önkormányzatának
Közgyőlése
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl
szóló 1996. évi XXI. tv. 17. § (14) bekezdés b)
pontja alapján elfogadja a polgármester által
elıterjesztett a Dél-Dunántúli Fejlesztési
Tanács 2010. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.)

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: Tud-e lobbyzni a régió abban, hogy az M9-es út ne 2024-ben valósuljon meg,
hanem korábban?
Horváth István: Létezik egy M8-as és egy M9-es lobby. Nyilván azt kell megnézni, hogy az
országban melyiknek lenne nagyobb közlekedésbiztonsági hatása. Szekszárd szempontjából a
legfontosabb az M9 és az M5 utak összekötése. Az M8 esetében van egy nagyon erıs lobby
Veszprém környékén, hiszen tehermentesíteni kellene a 8. sz. fıutat. Az M8 is bele fog
torkollni az M6-ba, tehát gyakorlatilag Szegedet Szekszárdon keresztül lehet majd
megközelíteni. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács ülése ez évben itt lesz Szekszárdon.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila és Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)
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65/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
Tolna
Megyei
Területfejlesztési
Tanács
2010.
évi
munkájáról
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
a
Önkormányzatának
Közgyőlése
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl
szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8) bekezdés b)
pontja
alapján
a
polgármester
által
elıterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési
Tanács 2010. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
19.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Felkéri Papp Gyızıt, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben
szükséges.
Papp Gyızı: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Halmai Gáborné: A tavalyi évben a mőködés 94 %-át az állami támogatás tette ki, ami
nagyon jó arány. Az anyagban szerepel, hogy hiányzik az informatikai háttér. Van arra
elképzelés, hogy honnan lehetne ilyenre pályázni? Az adósságkezelési tanácsadást mennyire
veszi igénybe?
Papp Gyızı: Az informatikai fejlesztés alapjai nagyjából a költségvetésben biztosítva vannak.
Ez azt jelenti, hogy 1-2 számítógépet lehet majd kicserélni, de természetesen figyelemmel
kísérik a pályázatokat. Az adósságkezelési tanácsadás bevált, közvetlenül kapcsolódik a
pénzbeli ellátáshoz. Egyre többen veszik igénybe, nagy szükség van rá.
Horváth István: Az elıterjesztés szerint átlagosan napi szinten 19 ember veszi igénybe a
szállót. Rendelkezésre áll-e olyan adat, hogy a Hajléktalan Szállót igénybe vevık közül
mennyi a szekszárdi lakos?
Papp Gyızı: A 19 fı nem forgalmi adat, nem ık vannak végig jelen. A Szállóban 26 férıhely
van. A hajléktalanoknak nincs állandó lakóhelye, ezért nehéz megállapítani, hogy honnan
jönnek. Errıl sajnos nincs kimutatás. Természetesen a szálló mindenkinek rendelkezésre áll.
Máté Péter: Hányan dolgoznak összesen a Szállón? Mekkora a fenntartási költsége?
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Papp Gyızı: 12 fı dolgozik a Szállón. Két személy dolgozik a konyhán, napi hat órában, a
többiek pedig 8 órában dolgoznak.
Amreinné dr. Gál Klaudia: 2010. évben a költségvetési fıösszeg nagyjából 50 millió Ft volt.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Nem megfelelı a Szálló elhelyezése. Fontos lenne alternatívák keresése.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila és Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)
66/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése
alapján a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2010. évi
tapasztalatairól
szóló
beszámolót,
valamint a társulás szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadja.

2.

A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a
társulásban érintett önkormányzatok
részére a beszámoló megküldésére.

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
20.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Horváth István: Felkéri Rottenbacher Ádámot, hogy egészítse ki az elıterjesztést,
amennyiben szükséges.
Rottenbacher Ádám: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Köszönetét fejezi ki az egész évben végzett munkáért.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)

67/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke
Szociális
Alapszolgáltatási
Társulás
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése
alapján a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás 2010. évi
mőködésének
tapasztalatairól
szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és
pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban
érintett
önkormányzatok
részére
a
beszámoló megküldésére.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
21.)

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének
2010. évi tapasztalatairól
Elıterjesztés: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Horváth István: Felkéri Dölles Lászlónét, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben
szükséges.
Dölles Lászlóné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Horváth István: A kistérség részérıl érkezett észrevétel, miszerint fennakadások vannak az
ügyelet ellátásában. Javasolják, hogy az ügyeleti beosztást ne az orvosok, hanem az
Egészségügyi Gondnokság állítsa össze. Javasolja, hogy a Közgyőlés is támogassa ezt a
kezdeményezést.
Dölles Lászlóné:Egyetért a felvetéssel.
Horváth István: Elmondja, hogy a következı héten egyeztetés lesz a háziorvosokkal.
Továbbá elmondja, hogy a Kadarka utcai orvosi rendelı betöltése meg lesz pályáztatva.
dr. Tóth Csaba Attila: Nem javasolja,hogy az orvosok kihagyásával kerüljön meghatározásra
az ügyeleti rend, mindenképpen támogatja az orvosok bevonását is. Továbbá azokat az
orvosokat, akik nem akarnak ügyelni, kötelezni kellene.
Horváth István: Természetesen be kell vonni az orvosokat is. Nyilván nem kedv kérdése az
ügyelet. Magas összegeket kell fizetni az ügyelet ellátásáért. Pontosan mekkora ez az összeg?
Dölles Lászlóné: Vasárnap és ünnepnap 54.054 Ft. Szombaton 48.082 Ft, hét közben pedig
28.056 Ft.
Horváth István: Ez igen jelentıs összeg, nyilván a város nem szívességet kér az orvosoktól az
ügyelet ellátására, hanem ezért fizet.
dr. Tóth Csaba Attila: Meghatározott idıre adják le az orvosok az igényüket az ügyletre
vonatkozóan. Aki nem adja le, azt lehet kötelezni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István:Javasolja a határozati javaslat kiegészítését a következıkkel: A Közgyőlés
támogatja a kistérség azon kezdeményezését, hogy az ügyeleti beosztás az Egészségügyi
Gondnokság közremőködésével kerüljön meghatározásra.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa kiegészített határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı határozatot hozta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
68/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi
Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi
tapasztalatairól
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
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önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. § (4) bekezdése alapján a Szekszárd
és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás
mőködésének 2010. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és
pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a
társulásban érintett önkormányzatok részére a
beszámoló megküldésére.
3. A Közgyőlés támogatja a kistérség azon
kezdeményezését, hogy az ügyeleti beosztás az
Egészségügyi Gondnokság közremőködésével
kerüljön meghatározásra.

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

22.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2010.
évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Elıterjesztés: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
69/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata közoktatási intézményi
társulásainak 2010. évi szakmai és pénzügyi
beszámolója
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
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együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. § (4) bekezdése alapján a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által
kötött közoktatási intézményi társulások 2010.
évi szakmai és pénzügyi beszámolóját
megtárgyalta és elfogadja.
2. A közgyőlés
beszámolónak
a
önkormányzatok
megküldésére.

felkéri a jegyzıt a
társulásban
érintett
részére
történı

Határidı: 2011.
május
13.
(a
tagönkormányzatok
részére
történı
megküldésre)
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
23.)

Közterületek elnevezése
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi javaslatokat tette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kisbödıhegy utca
nem foglalt állást
Cserfa utca
Kulacs utca
Felsı utca
Szücsényszurdik

Horváth István: Javasolja, hogy a második közterület Bern utcának legyen elnevezve.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közterületek elnevezésére a következı
javaslatot teszi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kisbödı hegy
Csillagfény utca
Cserfa utca
Cinege utca
Zápor köz
Szücsényszurdik

Ács Rezsı: A frakció álláspontja a következı:
1. Kisbödı hegy
2. Bern utca
3. Cserfa utca
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4. Cinege utca
5. Zápor köz
6. Szücsényszurdik
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: Javasolja, hogy a Közgyőlés foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy a
kommunista emberekrıl elnevezett utcák kerüljenek megváltoztatásra.
További hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Javasolja, hogy a frakció által meghatározott nevekrıl szavazzon a
Közgyőlés.
A polgármester szavazásra teszi fel az Ács Rezsı által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
70/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Közterületek elnevezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontjában
biztosított jogkörében eljárva, a 9/l992.
(III.26.)
önkormányzati
rendeletben
foglaltakra figyelemmel az alábbi közterület
elnevezéseket határozza el:
1. A szekszárdi belterületi 1373 helyrajzi
számú utcaként nyilvántartott területet
Kisbödı-hegy utcának nevezi el.
2. A külterületi 1649, 1646/23 és a 1646/24
helyrajzi számú utcaként nyilvántartott
területeket
Bern utcának nevezi el.
3. A szekszárdi belterületi 6723 helyrajzi
számú utcaként nyilvántartott területet
a Cserfa utca folytatásaként
Cserfa utcának nevezi el.
4. A szekszárdi belterületi 5313 helyrajzi
számú utcaként nyilvántartott területet
Cinege utcának nevezi el.
5. A szekszárdi belterületi 6610/46 helyrajzi
számú közútként nyilvántartott területet
Zápor-köznek nevezi el.
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6. A közterület szótárba felveszi az alábbi
lakott külterületi településrész nevét:
Szücsény-szurdik.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
24.)

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna:A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
71/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Általános iskolai tanulók napközbeni
felügyeletének biztosítása az iskolai nyári
szünetben
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
az
általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyeletét a Keresztény Advent Közösség
által fenntartott családi napközik keretében,
a fenntartóval kötött megbízással biztosítja.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert a
megbízási szerzıdés aláírására.
3. A közgyőlés felkéri az általános iskolák
vezetıit, hogy a nyári napközis felügyelet
lehetıségérıl és módjáról tájékoztassák a
szülıket.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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Horváth István: Javasolja, hogy a 80. sz. elıterjesztés kerüljön le a napirendrıl. A közgyőlés
térjen vissza rá a májusi rendes ülésen.
Halmai Gáborné:Az anyagban benne van, hogy ha a pályázati forrás felhasználását
választjuk, akkor arra augusztus végéig van lehetıség. Ha most levesszük a napirendrıl, akkor
tolódni fog a közbeszerzés is, tehát tulajdonképpen nemet mondunk a pályázatra.
Zaják Rita: Ha nem a jelenlegi helyén, akkor hol mőködhet? A következı közgyőlésre ez
kiderülhet?
Horváth István: Igen, csak foglalkozni kell vele. Voltak már alternatívák, pl. Palánk felé az
ipartelep után jobb oldalon van egy nagy épület, melyet korábban már felajánlottak
megvételre, azonban nagyon drága volt. A másik lehetıség a jelenlegi szállóval szemben lévı
épület. Azt kell mérlegelni, hogy érdemes-e ennyi pénzt beletenni vagy jobb volna másik
ingatlan vásárolni.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont levételére tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében
elfogadott.
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
25.)

Pályázati felhívás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatói
állásának betöltésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István:Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
72/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Pályázati
felhívás
a
Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatói
állásának betöltésére

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése pályázatot
kíván kiírni a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatói állásának betöltésére.
Az elfogadott pályázati felhívás a határozat
mellékletét képezi.
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A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a
pályázati felhívást jelentesse meg a Tolnai
Népújságban és a Szekszárdi Vasárnapban,
valamint tegye közzé Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a
beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyőlés
májusi ülése elé.
Határidı: 2011. május 8. (a pályázati felhívás
megjelentetésére)
2011. június 30. (a pályázatok
elbírálására)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
26.)

Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának
mőködésének
átvilágítása
és
szervezetfejlesztésének
megvalósítása" c. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0006) pályázat lezárásáról
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István:Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Halmai Gáborné: Az elıterjesztés szerint a pályázat során komplex tanulmányok készültek.
Ezek megtekinthetıek valahol?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A terjedelem miatt nem kerültek csatolásra a tanulmányok az
elıterjesztéshez. Természetesen a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetıek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
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73/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatalának mőködésének átvilágítása és
szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.
(ÁROP-1.A.2/B-2008-0006)
pályázat
lezárásáról
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a "Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatalának
mőködésének
átvilágítása
és
szervezetfejlesztésének
megvalósítása" c. (ÁROP-1.A.2/B-2008-0006)
pályázat
lezárásáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
Határidı:2011. április 28.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
27.)

Állásfoglalás megyei önkormányzati, gyógypedagógiai feladatokat ellátó
intézmény átszervezésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
74/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Állásfoglalás
megyei
önkormányzati,
gyógypedagógiai
feladatokat
ellátó
intézmények átszervezésérıl
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § (1) bekezdésének k) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei
Önkormányzat fenntartásában mőködı Móra
Ferenc Általános Iskola és az Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
átszervezetését támogatja.
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Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
28.)

Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István:Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
75/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület
alapítása
1.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 10. § (1) e) pontja
értelmében – alapító tagként részt vesz a
Szekszárd és Térségi Turisztikai Kiemelt
Közhasznú Egyesület néven megalakult
TDM-szervezetben.
A Közgyőlés jóváhagyja az Egyesület
alakuló
ülésén
Dr.
Haag
Éva
alpolgármester alapítói nyilatkozatát. A
Közgyőlés
az
Önkormányzat
képviseletével
Dr.
Haag
Éva
alpolgármestert bízza meg az Egyesület
mőködésével kapcsolatban.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
2.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közgyőlésének a 10/2011 (III. 9.) sz.
költségvetési rendeletének módosítására
készítsen elıterjesztést, mely szerint a
2011. évi költségvetésben az egyesület
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tagdíj fizetését biztosítja a TDMszervezet vonatkozásában.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Hivatalt,
hogy a fenti költségvetési rendelet 6.
számú mellékletében a nemzetközi
kapcsolatok fedezésére rendelkezésre
bocsátott 3.200.000,- Ft + ÁFA összegő
költségvetési
tétel,
valamint
a
Polgármesteri Hivatal és a Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
állományából
az
egyesület
alkalmazásába kerülı 1-1 fı (Berlinger
Attila és Gáspár Gabriella) bruttó
bérének és járulékainak megfelelı
összeg – a fenti költségvetési rendelet 6.
sz, melléklete és 3. sz. mellékletének
102. cím, 17. alcím elıirányzataiból
összesen 8.505.822,- Ft összegben kerüljön az Egyesület részére tagdíj
jogcímén megfizetésre.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
3.) A
közgyőlés
jelen
határozatával
kötelezettséget vállal, hogy a jelen
határozat
2.)
pontjában
szereplı
tagdíjfizetési
kötelezettségét
az
Egyesület
gazdasági-pénzügyi
fenntarthatósága és a kiszámítható
szakmai mőködése érdekében a DDOP2.1.3/B-11. kódszámú „Helyi és térségi
turisztikai desztinációs menedzsment
szervezetek létrehozása és fejlesztése” c.
pályázati projekt befejezésétıl számított
5 év idıtartamra biztosítja.
Az
Egyesület
tárgyévi
normatív
támogatásáról
a
közgyőlés
által
jóváhagyott
együttmőködési
megállapodás szerint gondoskodik.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
4.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert a jelen
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határozat 1. sz. mellékletét képezı
együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
5.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza alapító okiratát
módosítsa oly módon, hogy a
„Tourinform Iroda” mőködtetése és
szakmai irányítása kerüljön ki az alapító
okiratból, a feladatot a továbbiakban az
Egyesület lássa el.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
6.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a jegyzıt, hogy Berlinger
Attilának, a nemzetközi kapcsolatok
hivatali referensének az Egyesület
alkalmazásába - a dolgozóval történı
közös megegyezéssel és jogutódlással áthelyezésérıl
szóló
történı
megállapodást aláírja.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
7.) SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
hivatal
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatának módosítását készítse el
oly módon, hogy a nemzetközi
kapcsolatokkal összefüggı feladatokat a
Hivatal a továbbiakban az Egyesület
útján látja el.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szünetet rendel el. A nyilvános ülést 12 óra 30 perckor berekeszti.
A polgármester a nyilvános ülést 14 óra 22 perckor ismét megnyitja.
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A polgármester megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
A közgyőlés a korábban felfüggesztett napirend tárgyalásával folytatja munkáját.

29.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı - 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem
szavazat ellenében elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 32/2011.
(V.4.) önkormányzati rendelete a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
76/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Belsı ellenırzésekrıl szóló tájékoztató
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségő szervek feladat- és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. Törvény
138. § (1) bek. g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
Törvény 92. §-ában foglaltakra, valamint a
költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl
szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben
meghatározottakra az Önkormányzat és
felügyelete alá tartozó intézmények 2010.
évben lefolytatott belsı ellenırzésekrıl szóló
tájékoztatót tudomásul veszi, és elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri továbbá a jegyzıt az
intézkedési terv elkészítésére.
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Határidı: 1. pont: 2011. április 28.
2. pont: 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
30.)

Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő kft. által kötendı vállalkozási
szerzıdés tulajdonosi jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Halmai Gáborné:Ez is egy közbeszerzéses konstrukció és gyıri cég a nyertes. Ezt nem
lehetett volna szekszárdi céggel elvégeztetni?
Máté Péter:Meg van határozva, hogy mely cég köthet rá az E-ON vezetékeire és ennek a
cégnek a székhelye Gyır.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, két tartózkodással elfogadott és a következı határozatot
hozta:
77/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. által
kötendı vállalkozási szerzıdés tulajdonosi
jóváhagyása

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése – mint a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. alapító
tulajdonosa – jóváhagyja a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. és az EH-SZER Energetikai
és Távközlési Hálózatépítı és Szerelı Kft.
(Cg.
08-09-011380)
között
kötendı
vállalkozási szerzıdést.
(A szerzıdés a határozat mellékletét képezi.)
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi
Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját
a vállalkozási szerzıdés aláírására.

Határidı: 1. pont: 2011. április 28.
2. pont: 2011. április 28.
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Felelıs: Horváth István polgármester
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő
Kft.
ügyvezetı
igazgatója
31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2011. I.
negyedév)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a következı ülésen át fogja tekinteni az
elmaradt feladatit és korrigálni fogja azokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
78/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben
hozott bizottsági határozatokról (2011. I.
negyedév)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése az átruházott
hatáskörben hozott – 2011. január 1. – 2011.
március 31.közötti idıszakra vonatkozó –
bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
32.)

Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ilosfai Gábor 14 óra 34 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 11 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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79/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Pályázati felhívás üres háziorvosi állás
betöltésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése
1. pályázatot ír ki háziorvosi állás
betöltésére, a határozat mellékletét képezı
pályázati felhívás szerint.
2. Felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzıjét, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város hivatalos honlapján, illetve az
Egészségügyi
Közlönyben,
továbbá
a
Szekszárdi Vasárnap és a Tolnai Népújság
címő sajtóorgánumokban.
Határidı: 2011. május 15.
Felelıs: 1. pont: Horváth István polgármester
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
33.)

Kölcsönszerzıdés jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
80/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Kölcsönszerzıdés jóváhagyása
1.
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése – mint
az
Alisca
Terra
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Kft.
és
a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.

alapító tulajdonosa – jóváhagyja a
társaságok
között
kötendı
kölcsönszerzıdést.
2.

A Közgyőlés felhatalmazza Artim
Andrásné ügyvezetı
igazgatót
a
kölcsönszerzıdés aláírására.

Határidı: 2011. április 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
34.)

Tájékoztatók:
-

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció 2010. évi eredményeinek áttekintésérıl

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Tóth Csaba Attila 14 óra 36 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 12 fı képviselı.
A közgyőlés a tájékoztatót határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette.
35.)

Interpellációk
– dr. Tóth Csaba interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Meddig lesz
párnacsata ırület a Garay téren?” címmel

dr. Tóth Csaba Attila:Elmondja, hogy magánbeszélgetések, illetve telefonbeszélgetések során
már polgármester úrra, jegyzı asszonnyal és aljegyzı úrral is beszélgettek errıl a kérdésrıl.
Szócsata helyett párnacsata legyen és mintegy levezetendı a feszültséget és a stresszt és az
agressziót, gyakorlatilag ilyen ártatlannak tőnı, de összességében a köztereket és a lelkeket
romboló módszerrel próbálkoznak a libertinusok. Valószínőleg az történhetett, hogy
polgármester urat is megkereshették és erre hivatkozva nem lehetett megakadályozni az
április 2-i Garay téri alkalmat, amikor polgármester úr Berlinben tartózkodott. Megtettek
mindent: volt állampolgári bejelentés, rendırségre való bejelentés, továbbá a jegyzı
asszonyon keresztül a közterület- felügyeletet kihívták. Nyilvánvaló, hogy a párnából
kihasadó és millió felé repülı tollat nem lehet összetakarítani. Ezt az Alisca Terra Kft-nél
felkeresett szakember is elmondta. Elmondja, hogy szerinte polgármester urat azzal
hitegették, hogy ez egy nemzetközi esemény és majd összetakarítják. A rendezvény nem
engedélyköteles, közterület-foglalást nem igényel, de a látszat kedvéért mégis tulajdonosi
hozzájárulást kértek. Elmondja, hogy másnap készültek fényképek és jegyzıkönyvek is, hogy
nem takarítottak el maguk után, sıt még takarító felszerelésük sem volt. A környezı boltokból
próbáltak takarító eszközöket beszerezni, természetesen nem tudtak. Úgy gondolja, hogy
mindenképpen olyan szabálysértés történt, amelyben a város szempontjából példát statuálva
kell eljárni. A megfelelı büntetést, a költségek kifizetésére való kötelezést elengedhetetlennek
tartja, hiszen minden pillanatban ki vannak téve az állampolgárok annak, hogy lesik a
közterület-felügyelık, lesik a rendırök a szabálysértéseket, minden pillanatban kiróják a nem
kevés büntetést, és amikor ilyen nyilvánvaló, utólag dokumentált környezetszennyezés,
szabálysértés történik, akkor ezt nem úszhatják meg azzal, hogy a polgármester úr adott rá
engedélyt és ezt sok helyen csinálják, mint pl. Kaposváron.
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Arra szeretne választ kapni, hogy mennyibe került a közterület takarítása, mennyi ideig volt
szennyezett a Garay tér föltakarítatlanul, ez mennyibe került, mekkora büntetés jár az ilyen
közterület-szennyezésért, mekkora kártérítést kell, hogy fizessenek az önkormányzatnak a
takarításért, hiszen tudja, hogy az Alisca Terra is kivonult takarítani. Hozzáteszi, hogy halálos
baleset is lehetett volna belıle. Mentık nem voltak kirendelve, Berlinben pl. valaki belehalt
egy ilyen eseménybe. Továbbá felteszi a kérdést, hogy a továbbiakban lesz-e rá akarat, hogy
ilyen többet Szekszárdon ne történhessen.
Horváth István:Elmondja, hogy már telefonon is egyeztettek a felvetéssel kapcsolatban.
Ígéretet tesz, hogy a kérdésekre írásban fog válaszolni. Ha volt valamilyen intézkedés és plusz
költség a rendezvényre vonatkozóan, akkor errıl kér a hivataltól és az Alisca Terrától
tájékoztatást. Elmondja, hogy igaz, hogy a neve alatt ment ki az engedély, de közvetlenül az
engedélyezési eljárásban nem volt része. Mivel korábban úgy mentek az engedélyek – ezen
most változtatott, de nem ezen ügynél fogva -, hogy gyakorlatilag a polgármester neve, mint
sk szerepelt, de gyakorlatilag a hivatal adja ki az engedélyt. Tájékozódik, hogy a beadott
kérelemhez képest a hivatal jogszerően járt-e el. Elmondja, hogy a kollegák szakszerően és
jogszerően jártak el, hiszen amikor bejön egy ilyen fajta kérés, hogy akár cirkusz van vagy
egyéb más a városban, akkor megnézik, hogy milyen rendeletekben van erre vonatkozóan
tiltó vagy egyéb rendelkezés. Erre a fajta rendezvényre, legalábbis ami a kérelemben
szerepelt, nincs semmilyen tiltó rendelkezés, így a kollegák jogszerően adták ki a
polgármester nevében az erre vonatkozó engedélyt. Nyilván rendezvényt úgy lehet
végrehajtani Szekszárd város közterületén, ha utána rendbe is teszik. Senkinek nem lehet
szemetet otthagyni. Aki ezt megteszi, annak kell, hogy legyen következménye. Az engedély
jogszerő és szakmailag megalapozott volt.
dr. Tóth Csaba Attila:Elmondja, hogy örül annak, hogy az engedélyt nem polgármester úr
személyesen adta ki, hanem a gyakorlat hozta ezt a konkrét esetet. Mivel nem volt itthon, nem
tudta felülbírálni a hivatal eljárását, amelyre egyébként lett volna esetleg lehetıség.
Mindenesetre a társadalomra gyakorolt hatását ennek másképp látják. Ez nem csupán a
gyülekezés és a szólás szabadságának a jogát jelenti, hanem olyan nyilvánvaló közterületszennyezést, amelyet nem lehet megoldani, hogy föltakarítsák. Ha azzal van a felhívás, hogy
csak párnás embert üssél, puha párnát hozzál – ilyen esetben lehetnek aberrált emberek, akik
beletesznek valami keményebb tárgyat és azzal ütik. Senki nem fogja tudni kontrollálni, hogy
ki ütött meg kit és mikor és mivel. Ennek igenis van társadalomra veszélyessége. Menjenek az
erdıbe csinálják ott, de ne város fıterén. Ez a város szégyene. Elmondja, hogy polgármester
úr válaszát olyan értelemben tudja elfogadni, hogy várja az írásos számokat, összegeket.
További napirendi pont nem lévén, a polgármester a nyílt ülést 14 óra 49 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
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