Szám: IV.64-9/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. június 27-én
(csütörtökön) 14 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr.
Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Csaba
Attila, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselı
Összesen: 15 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs. referense,
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintézı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatója,
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. személyforgalmi
és marketing igazgatója,
Kaltenecker
Andrásné
a
Városi
Bölcsıde
nyugállományba vonult vezetıje,
Rimai Rudolfné a Városi Bölcsıde vezetıje,
Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetı igazgatója,
Dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság
elnöke,
Németh Judit az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagja,
Kispál István az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagja,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
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Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója
Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 15 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Napirend elıtt: Kaltenecker Andrásné, a Városi Bölcsıde vezetıje köszöntése nyugdíjba
vonulásának alkalmából
Horváth István polgármester: Ismerteti Kaltenecker Andrásné szakmai életútját.
Kaltenecker Andrásné a Városi Bölcsıde nyugállományba vonult vezetıje: Jó
kollektívával tudta elérni a sikereket, nagyon jó csapattal dolgozott együtt. Köszöni szépen az
elismerı szavakat.
Horváth István polgármester: Bemutatja Rimai Rudolfnét a Városi Bölcsıde új vezetıjét.
Eredményes együttmőködés elébe néznek. Ismerteti Rimai Rudolfné szakmai életútját.
Rimai Rudolfné a Városi Bölcsıde vezetıje: Köszöni a bizalmat, igyekszik az eddig
szerzett értékeket megtartani és a további lehetıségeket kihasználva még hozzátenni.
Horváth István polgármester: Javasolja az alábbi, kiküldésre került elıterjesztések
napirendre történı felvételét:
Nyilvános ülésre:
•

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

•

Tájékoztatás partnervárosi együttmőködésrıl
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

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

Zárt ülésre:
•

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére
kölcsönszerzıdés megkötéséhez
(204. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Dr. Göttlinger István aljegyzı: Javasolja a meghívóban szereplı 10. napirendi pont (177. sz.
elıterjesztés) levételét, mely további egyeztetést igényel. Az érintettek kérésére indítványozza
a közgyőlésnek, hogy a meghívóban szereplı 24. és 25. napirendi pontot (183. és 184. sz.
elıterjesztések) nyilvános ülésen tárgyalják.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a személyi kérdéseket egységesen zárt ülésen
tárgyalják.
Dr. Hadházy Ákos képviselı, ügyrendi hozzászólás: A közelmúltban interjút adott egy
internetes lapnak egy sajnálatos eseményrıl, ami Szekszárdon történt. Ezután több képviselı,
illetve polgármester úr azt állította, hogy hazudott. Ami nem volt igaz, nem hazudott.
Kellemetlenné tette a jelenlétét a Frakcióban, de maradt, mert bízott a FIDESZ
bölcsességében és abban, hogy kiállásával tud változtatni néhány aggasztó és súlyos
jelenségen. Sajnos ebben csalódnia kellett és az ügyrendi hozzászólásának, melynek majd a
végén mondja a lényegét, ez az oka. A másik ok, hogy a tegnapi napon is megjelent egy nem
túl fair újságírói eszközöket bemutató, de amúgy egy nagyjából tényszerő cikk. Nem is ezzel
lenne a probléma, hanem azzal, hogy egyetlen egy másik sajtó orgánum volt, aki megkereste
fél órán belül, ez pedig a Magyar Szolgálati Televízió volt. Egy ideje eléggé kényelmetlenül
szokta nézni, hogy hogyan segíti a FIDESZ-t a Magyar Szolgálati Televízió és Rádió. De az,
hogy amikor egy súlyos közügyben felszólalt, akkor nem keresték meg, pedig akkor egy hétig
nem tudta letenni a telefont, mert annyi újságíró kereste. Most pedig ebben a magánjogi
kérdésben csak a Magyar Szolgálati Televízió kereste, mely annyira ijesztı és súlyos dolog.
Mivel a trafikügyet nem tudta megakadályozni és mivel a Magyar Szolgálati Televízió
súlyosan elfogult, ezért tiltakozásul a FIDESZ-bıl kilép, természetesen a FIDESZ
Frakciójából is.
Horváth István polgármester: Tudomásul veszik képviselı úr bejelentését.
Ilosfai Gábor képviselı: Egy napirendi pontot kíván a képviselı-testület elé terjeszteni, amit
a legutóbbi ülésen is megtett. Azóta az ügyben elırelépés nem történt, ezért a mostani ülésen
is ezt javasolnia kell a testületnek. A közgyőlés vegye napirendjére a feloszlatását. A
Diákétkeztetési Kft. mőködésérıl nem készült írásbeli elıterjesztés, ezért javasolja az
elıterjesztés napirendrıl történı levételét. Továbbá interpellációkat kíván intézni az alábbi
személyekhez:
- Märcz László igazgatóság vezetıhöz: „Biztonságos közlekedés Szekszárdon” címmel
- Horváth István polgármesterhez: „Kinek mire van joga?” címmel
- Horváth István polgármesterhez: „Lesz-e valaha válasz?” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Interpellációkat kíván intézni az alábbi témákban: :
- Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz: „Mit takar?” címmel
- Horváth István polgármesterhez: „Takar valamit?” címmel
- Horváth István polgármesterhez: „Valamit takar?” címmel
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Kéri, hogy polgármester úr javaslatát ne szavazzák meg,
miszerint a zárt ülés keretében tárgyalják az összes személyi jellegő kérdést. A Frakció
bejelentheti ezt, de személyiségi okokból, és rugalmassági okokat figyelembe véve, ha
hozzájárultak a nyilvános üléshez és itt vannak, akkor nem várassák meg ıket és tárgyalják
meg az ügyet nyilvános ülésen a lehetı minél hamarabb, hogy ne kényszerüljenek
várakozásra.
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Horváth István polgármester: Több szempontot kell ilyen esetben mérlegelni. Az érintettek
nem zárkóztak el a nyílt üléstıl, de egy adott személyrıl több jelölı szervezetnek is van
véleménye, adott esetben ellentétes véleménye. Ahhoz, hogy bölcs döntést lehessen hozni és
megfelelıen körbe tudjanak járni egy személyi kérdést, ehhez azt gondolja a zárt ülés
lehetıségét meg kell adni. Adott esetben a képviselık véleménye is ütközhet, és a közgyőlés
alatt formálódhat is. Nehéz lenne egy vagy két intézményt kiemelni, hogy most az egyiket
nyílt ülésen a másikat zárt ülésen tárgyalják, egységesen próbálja a zárt ülési formát
fenntartani. A közgyőlésnek van egy menete, egy nyilvános ülés és egy zárt ülés.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Kiküldésre került a 202. sz. elıterjesztés, Máté Péter és Dr.
Horváth Kálmán képviselıi indítványa, melyet polgármester úr nem kért napirendre felvenni.
Horváth István polgármester: Visszavonták a képviselık az indítványt, így nincs mirıl
szavazni.
A polgármester szavazásra teszi fel a 198. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 3
nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 177. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 183. és 184. sz. elıterjesztések nyilvános ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 6 igen szavazattal, 6
nem szavazattal és 3 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a 197. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 4 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 199. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 200. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 201. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 203. sz. elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 204. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 1
nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11
igen szavazattal, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1.

Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
(178. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

4.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.)
Kgy. rendeletére
(173. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

6.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.)
rendeletére
(175. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

8.

Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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11.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyására
(192. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására
jóváhagyására
(194. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

13.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának
biztosítására
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez
(193. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Képviselıi indítvány
(170. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

Javaslat a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatására
(187. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
tevékenységérıl
(180. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

20.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(172. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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vonatkozó

feladat-ellátási

Szolgálat

szerzıdés

2012.

évi

21.

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak megvalósítására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

23.

Tájékoztatás partnervárosi együttmőködésrıl
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

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

25.

Kérdések, interpellációk
Ilosfai Gábor interpellációja Märcz László igazgatóságvezetıhöz: „Biztonságos
közlekedés Szekszárdon” címmel,
Ilosfai Gábor interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Kinek mire van joga?”
címmel,
Ilosfai Gábor interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Lesz-e valaha válasz?”
címmel,
Dr. Hadházy Ákos interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz: „Mit takar?”
címmel,
Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Takar valamit?”
címmel,
Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Valamit takar?”
címmel

•
•
•
•
•
•

ZÁRT ÜLÉS:
26.

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (2. Sz. Óvoda,
Gyermeklánc Óvoda)
(183. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.

Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Babits Mihály Általános Iskola, Baka
István Általános Iskola, Garay János Gimnázium)
(184. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.

Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(189. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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29.

Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(195. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(182. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

31.

Javaslat a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdı területére jelzálog
bejegyzésre
(197. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32.

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére
kölcsönszerzıdés megkötéséhez
(204. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

33.

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. jövıbeni mőködtetésére
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ilosfai Gábor képviselı ügyrendi hozzászólás: A napirenddel kapcsolatos javaslatáról nem
történt szavazás.
A polgármester szavazásra teszi fel a közgyőlés feloszlatásával kapcsolatos napirend
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés, melynek létszáma 15 fı – 4 igen
szavazattal, 10 nem szavazattal és 1 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a 198. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés, melynek létszáma 15 fı – 4 igen szavazattal, 10 nem
szavazattal és 1 tartózkodással elvetett.

1.

Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi adatairól
(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra
javasolja a Közgyőlésnek.
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. személyforgalmi és marketing igazgatója: Az
írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Horváth István polgármester átadja az ülés vezetését Dr. Haag Éva alpolgármesternek. A
polgármester 14 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Halmai Gáborné képviselı: Az önkormányzat abban az esetben kell, hogy kiegészítse az
összeget, ha az valóban közlekedéssel kapcsolatos költségekbıl adódik. A táblázatban az
szerepel, hogy a nyereség nagyobb lett, közel 5 millió Ft-tal, viszont a pénzügyi ráfordítások
költsége, a fizetendı kamatok ráfordítása, árfolyamveszteség, ami ki van emelve egy magas
összeggel. Ennek a kettınek az összefüggése hogyan van? Mennyire terhelhetı ez
utasforgalommal kapcsolatos költségekre?
Horváth István polgármester 14 óra 53 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı
képviselı. A polgármester átveszi az ülés vezetését.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A közszolgáltatási tervhez szorosan nem kapcsolódó
ráfordítások mit jelent?
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. személyforgalmi és marketing igazgatója: Az elsı
kérdésre a válasz, hogy az ugyanúgy kapcsolódik a lakossági szolgáltatáshoz. Dr. Hadházy
Ákos kérdésére elmondja, hogy nagyon sok fajta költség van, mely minden egyéb mást
tartalmaz a számviteli törvény alapján és ebben a körben kell elszámolni.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ezeket a költségeket, akkor a városnak nem kell megtérítenie?
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. személyforgalmi és marketing igazgatója: De igen,
bele is van számolva.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı alpolgármester: A határozati javaslat 2. pontjában az A.) változatot javasolja
elfogadásra a költségvetés jelenlegi helyzetére tekintettel.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az új menetrend bevezetése elıtt 40-60 millió Ft veszteség
keletkezett. Jelenleg ez a veszteség 5 millió Ft. Ez egy sikertörténet, az összvonalas bérletek
eladása emelkedett. Ez egy jó eredmény, köszöni a magas szolgáltatási színvonalat is, mely
érvényes a Gemenc Volán tevékenységére.
Kıvári László képviselı: Szintén kérdezték a bizottsági ülésen, hogy mi áll a javulás
hátterében. Igazgató úr elmondta, hogy költségtakarékosság és átszervezés történt. Tavalyi
évtıl már nem a közgyőlés határozza meg a viteldíjat, más szabályozás alá esik. Korábban
egy 15-16 millió Ft-os részt kellett vállalnia az önkormányzatnak és az állam hasonló
nagyságrendben kiegészítést adott. Ez a szabályozás is megváltozott, közvetlenül ezt a pénzt
nem kapja meg az államtól a szolgáltató.
Dr. Fajszi Lajos 15 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Szekszárd nem olyan nagy város ahhoz, hogy ne lehessen
elérni, hogy egy magasabb színvonalú tömegközlekedést még többen vegyenek igénybe. A
lakosokat valamilyen eszközzel motiválni lehetne.
Horváth István polgármester: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata éves szinten
15-17 millió Ft-tal támogatja a helyi közlekedést, ennek köszönhetıen 30-35 millió Ft
finanszírozás keletkezik, hiszen az állam is ugyanennyit hozzátesz normatívában. Az 5 millió
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Ft veszteség ezen felüli befizetést jelentene az önkormányzat számára. Az eddigi vállalást
továbbra is biztosítják a Gemenc Volán részére.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A B.) változatot támogatja. Mindenhol vesztesége van a
tömegközlekedésnek, ez nem egy nagy volumenő összeg. Tervezési hibák miatt 100 millió Ftot fognak adni még az Agóra programra. Célszerő lenne megvizsgálni, hogy az 5 millió Ft-ot
mibıl tudnák biztosítani a cég számára.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a 2. pont A.) változatának
elfogadásával, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 162/2013.(VI.27.) határozata
Szekszárd város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi
adatairól szóló beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési
feladatokat ellátó Gemenc Volán Zrt. által - a közszolgáltatási
szerzıdés IX. fejezetében foglaltak alapján - benyújtott
beszámolót a város helyi közlekedésének 2012. évi teljesítményi
adatairól.
2. A Közgyőlés az önkormányzat költségvetésének jelenlegi
helyzetére tekintettel a Gemenc Volán Zrt. 2012. évben
keletkezett veszteségét nem téríti meg.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 30.
Horváth István polgármester

Dr. Fajszi Lajos 15 óra 9 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
(178. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László képviselı: Korábban hoztak egy olyan rendelkezést, hogy a Szekszárdon
elhunytaknak az Alsóvárosi temetıben mőködı hőtıt kell biztosítani, ezt a Kormányhivatal
álláspontja szerint nem lehet rendeletben szabályozni. A Bizottság elfogadta a hivatal
véleményét.
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Dr. Göttlinger István aljegyzı: Néhány vitás kérdés ezzel kapcsolatosan felmerült és
belügyminisztériumi állásfoglalást kértek ez ügyben.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 31/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelete a
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl
szóló 6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(179. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: 2008. évben kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést a
reklámgazdával. Azóta nem tudni, hogy milyen tevékenységet végez a városban. Mit lehet
róla tudni? Volt-e befizetés? Ha igen, milyen nagyságrendben?
Horváth István polgármester: Ezek tipikusan azok a kérdések, melyeket a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság ülésén lehetne feltenni. Nem ez a napirendi pont témája. Képviselı úr
tájékozódjon a Polgármesteri Hivataltól. A reklámgazda teljesítette a befizetést, a
buszmegállók létesítése történt meg jelentıs összegben.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Mennyi bevétel folyik be évente ebbıl a tevékenységbıl?
Vállalta a reklámgazda, hogy évente takarítják a buszvárókat és a karbantartást is vállalták.
Ebben lát néha késedelmet.
Halmai Gáborné képviselı: Megjelent egy új fajta reklám felület hirdetés is, a fıiskolánál és
az Arany János utcában vannak kihelyezve. Hirdetési felületet is hirdetnek. Tud errıl valamit
a hivatal? A közgyőlésnek ennyi idı eltelte után érdemes kérnie egy helyzetjelentést, hogy
milyen típusú tevékenység történt ezen a területen.
Horváth István polgármester: A reklámgazdának minden évben be kell számolnia a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Kıvári László képviselı: A bizottság részére minden évben tartanak beszámolót errıl a
tevékenységrıl.
Märcz László igazgatóság vezetı: Jelzésre mindig elvégzik a takarítást, de a közcélú
foglalkoztatottak bevonásával is elvégzik a takarítási munkákat.
Pál József igazgatóság vezetı: A bevételekkel kapcsolatosan 15 napon belül írásban
tájékoztatja képviselı urat.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Joga van minden képviselınek a közgyőlésen kérdéseket
feltenni és jogosan várja el, hogy erre a hivatal, vagy más személy válaszoljon.
Ilosfai Gábor képviselı: Hat évvel ezelıtt kötötték a szerzıdést, és nem ismerik, hogy ez
milyen eredménnyel történt. Ezért ha a rendeletmódosításról beszélnek, akkor igenis tisztázni
kell ezeket a kérdéseket is.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A rendelettervezet egy jegyzıi utasításba foglalt
felülvizsgálat eredményeként került a közgyőlés napirendjére. A módosítás az idıközben
bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az önkormányzat és a MAHÍR Cityposter Kft. között
fennálló szerzıdésrıl lehet külön napirendi pont keretében tárgyalni.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 32/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelete a
hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Halmai Gáborné képviselı: Javasolja, hogy tekintettel arra, hogy új hirdetési felületek is
megjelentek a városban, errıl a témáról készüljön egy tájékoztató.
Horváth István polgármester: Ha a közgyőlés elfogadja a javaslatot, akkor határidıként
októbert javasolja meghatározni.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 163/2013.(VI.27.) határozata
felkérés új hirdetési felületekrıl tájékoztató készítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárd városában
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megjelent új hirdetési felületekrıl készítsen tájékoztatót a
Közgyőlés októberi ülésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Csaba Attila 15 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
4.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
kéményseprı-ipari
közszolgáltatás
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletére
(173. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
(Dr. Hadházy Ákos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 164/2013.(VI.27.) határozata
a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletre tett
törvényességi felhívásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak a
kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl
szóló 37/1996.(XII.19.) Kgy. rendeletre tett törvényességi
felhívását részben fogadja el. A Közgyőlés nem ért egyet a
törvényességi felhívás 1., 2. (2.1-2.4.), 4., 12., 17., 20. és 25.
pontjában foglalt megállapítással.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
készítse elı az új rendelet megalkotásához a kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet tárgyában az
elıterjesztést.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa döntésérıl a Tolna
Megyei Kormányhivatalt.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról (tervezet)
(174. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Az anyagban szerepel, hogy a közszolgáltatás díjának fedezetet kell
biztosítani a hatékonyan mőködı vállalkozás ráfordításaihoz és a közszolgáltatással
összefüggı mőködés fejleszthetı fenntartásához. Az ipartestület véleménye szerint a 2000 Fton megállapított egy egységnyi munkaráfordítás a szakmai rendeletben megadott feladatok
ellátására nem nyújt fedezetet. Az ellátásáért felelıs rendeletet alkotó önkormányzatnak kell
kompenzációt biztosítani a közszolgáltatás mőködtetésének fedezetére. Ez a fedezet
biztosított?
Ilosfai Gábor képviselı: Az egységnyi ráfordítás csökken 4000 Ft-ról 2000 Ft-ra. Ez
mekkora ármódosítást jelent?
Dr. Tóth Csaba Attila 15 óra 25 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetı igazgatója: A díj módosítás megtörtént, a
kormányrendelet a 4000 Ft-os szorzót 2000 Ft-ra csökkentette. Ez Tolna megyében,
Szekszárd városában a legalacsonyabb volt eddig 3200 Ft, ez csökkent 2000 Ft-ra, mely
37,5%-os csökkentést jelent. Az idei évben megpróbálják a cég mőködését null szaldóval
kihozni, de a 2012. bázisévhez képest kb. 20%-os veszteséget fognak elszenvedni a következı
évben, ha ez a díj marad. 2013. évet meg tudják oldani, elıre nem tudja megmondani, hogy
2014. évben kell-e az önkormányzatnak fedezetet biztosítani.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Hány százalékos az önkormányzat részesedése? Mennyiért
vásárolta ezt a részesedést a város?
Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetı igazgatója: Az önkormányzat 64.9 %-os
üzletrésszel rendelkezik és a pontos összegre nem emlékszik, hogy mennyiért vásárolta meg a
város.
Zaják Rita képviselı: Javasolja, hogy erre a témára ısszel térjenek vissza és valamilyen
megnyugtató megoldást találjanak a problémára.
Horváth István polgármester: Minden közszolgáltatási díjat év végén felülvizsgál a
közgyőlés.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A jelenlévık közül valaki tudja, hogy nagyságrendileg
mennyiért vásárolta a város az üzletrészt?
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Horváth István polgármester: 65 %-ot vásárolt a város, körülbelül 50 millió Ft
nagyságrendben. Idáig évente 10 millió Ft körüli osztalék bevétel érkezett a városhoz.
Huszár Tibor a Caminus Kft. ügyvezetı igazgatója: Az elmúlt két évben 10 millió Ft
feletti összeget fizettek osztalékként.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Akkor úgy tőnik, ez egy rossz befektetés volt, ha két éve
vásárolták az üzletrészt.
Horváth István polgármester: Vannak új technológiák, módszerek, hogy ezt a feladatot
hogyan lehet hatékonyabban ellátni, valamint szolgáltatásbıvítésre is lehetıség van a cégben.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a
kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) rendeletére
(175. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: Az önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy az önkormányzat
vállalkozási tevékenysége kötelezı feladatainak ellátást nem veszélyeztetheti, kizárólag olyan
vállalkozásban vehet részt, melyben felelıssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét. A Diákétkeztetési Kft. esetében ezt hogyan lehet értelmezni? Továbbá a
felügyelıbizottsági tagságról tett egy észrevételt a Kormányhivatal. Az önkormányzati
rendelet határozatlan idıtartamra is engedi meghatározni a tagságot. A jelenlegi rendelet
szerint a határozatlan idejő szerzıdés is megengedhetı?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak az intézményi
étkeztetés biztosítása.
Halmai Gáborné képviselı: Éppen ezért kérték, hogy írásbeli elıterjesztés nélkül a mai
napon ne tárgyalják az Diákétkeztetési Kft. mőködésével kapcsolatos napirendi pontot.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 165/2013.(VI.27.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.)
rendeletre tett
törvényességi felhívásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyőlésének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) rendeletére tett törvényességi felhívását
részben fogadja el. A Közgyőlés nem ért egyet a törvényességi
felhívás 1. (1.1.-1.2), 2. (2.1.-2.4.), 3., 6.(6.1.-6.2.), 8., 10., 13.,
14., 15. és 17.pontjában foglalt megállapítással.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
törvényességi felhívás
elıterjesztésben nem vitatott
megállapításainak figyelembe vételével készítse elı az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 31/2004.(XII.1.) rendelet módosítását.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa döntésérıl a Tolna
Megyei Kormányhivatalt.
Határidı:
Felelıs:

7.

2013. július 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(176. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 33/2013. (VII.3.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
31/2004.(XII.1.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Köszönti az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság tagjait. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a 2012. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket elfogadásra javasolja, a bizottság javaslata már beépítésre került.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az
Aranykönyvi bejegyzéseket. A bizottság egy módosító javaslatot fogalmazott meg.
Lemle Béláné képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság két módosító javaslatot
fogalmazott meg. Az egyik, hogy az állampolgársági esküknél a szám legyen meghatározva.
A másik, hogy a bizottság segítségével a város 2.175.000 Ft összeget biztosított karácsonyi
adományokra a rászorulók számára, melyet karitatív szervezetek osztottak szét.
Dr. Dobos Gyula: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolta a Gazdasági fejezetnél az
alábbi kiegészítést: „Az elmúlt 35 év legszárazabb nyarát élte át a város. A csapadék
mindössze 76,1 mm volt, ez az átlag 38,6 %-a. Mindhárom nyári hónapot az átlag alatti
állapot jellemezte. Egyidejőleg ebben az évben a második legmelegebb nyár volt, amely 2,8 C
fokkal haladta meg az átlagot. Ezt mutatja az a tény is, hogy a nyári napok száma 85 (átlag
71), a hıségnapok száma pedig 65 (átlag 38) napot tett ki.”
Továbbá apró stilisztikai javítások, módosítások kerültek még átvezetésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 166/2013.(VI.27.) határozata
a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekrıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2012. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
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2.
A
Közgyőlés
megköszöni
Szerkesztıbizottság munkáját.

az

Aranykönyvi

3.
A Közgyőlés felkéri a hivatalt, hogy gondoskodjon a
bejegyzés határidıre történı elkészíttetésérıl, a Szekszárdi
Vasárnap számaként való megjelenésérıl, a honlapra való
felkerülésérıl.
Határidı:

1-2. pont tekintetében: 2013. június 27.
3. pont tekintetében: 2013. augusztus 20.

Felelıs:

1-2. pont: Horváth István polgármester
3. pont: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László 15 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
9.

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi csoportjaira
(185. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Egy-egy óvodai csoportba hány gyermek fog járni? Mit jelent a
maximum?
Csillagné Szántó Polixéna képviselı: Maximum 30 gyermek járhat egy csoportba.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Zaják Rita képviselı: Javasolja megfontolni, hogy inkább az óvodai csoportok számát
emeljék meg és ne legyenek 30 fıs csoportok.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 167/2013.(VI.27.) határozata
a 2013/2014. nevelési év óvodai csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83.
18

§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2013/2014. nevelési évi óvodai
csoportjainak indítását:
A Gyermeklánc Óvodában 11 óvodai csoport indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11 dajka, 2 gondozó és
takarító, 3 pedagógiai asszisztens, 0,5 óvodapszichológus,
illetve 0,5 rendszergazda (összességében 24 pedagógus és 18
pedagógiai munkát közvetlenül segítı) álláshellyel. A feladatellátás és a jogszabályi rendelkezések változására tekintettel 1
óvodapedagógusi álláshely megszüntetésére, illetve 5,5
pedagógiai munkát közvetlenül segítı álláshely bıvítésére kerül
sor.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
támogatja, hogy Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján az
alábbiak szerint hagyja jóvá az 1. Számú Óvoda Kindergarten
2013/2014. nevelési évi óvodai csoportjainak indítását:
Az 1. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 10
óvodai csoport – ebbıl 4 német nemzetiségi csoport – indulhat
22 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 10 dajka, 2
gondozó és takarító, 3 pedagógiai asszisztens, 0,5
óvodapszichológus, illetve 0,5 rendszergazda (összességében 22
pedagógus és 17 pedagógiai munkát közvetlenül segítı)
álláshellyel. A jogszabályi rendelkezések változására tekintettel
6 pedagógiai munkát közvetlenül segítı álláshely bıvítésére
kerül sor.
A Közgyőlés támogatja, hogy a Szekszárd – Szedres – Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2. Számú
Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évi
óvodai csoportjainak indítását:
A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 7 óvodai
csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 7
dajka, 2 gondozó és takarító, 2 pedagógiai asszisztens, 0,5
óvodapszichológus, illetve 0,5 rendszergazda (összességében 16
pedagógus és 13 pedagógiai munkát közvetlenül segítı)
álláshellyel. A jogszabályi rendelkezések változására tekintettel
5 pedagógiai munkát közvetlenül segítı álláshely bıvítésére
kerül sor.
A Közgyőlés a 2013. szeptembertıl decemberig történı idıszak
finanszírozására – amennyiben indokolt – 2013. szeptember 30ig tér vissza.
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Határidı:
Felelıs:

2013. július 15., illetve 2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester

A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvoda a
2013/2014. nevelési évet 11 gyermekcsoportban szervezze.
Határidı:
Felelıs:

10.

2013. augusztus 31.
Horváth István polgármester

Intézményi névváltozások véleményezése
(186. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a Közgyőlésnek. A Dienes Valéria Általános Iskola esetében a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat javasolta, hogy az intézmény elnevezésébe a „Grundschule” is
kerüljön be.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 168/2013.(VI.27.) határozata
intézményi névváltozások véleményezésérıl
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény (Nkt.) 83. § (4) bekezdésében kapott véleményezési
jogával élve – mint mőködtetı önkormányzat – támogatja, hogy
a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 123. § (3) bekezdés és 125. § (1) bekezdés
rendelkezéseire tekintettel:
1.
A Babits Mihály Általános Iskola neve Szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola névre változzon, illetve a medinai
tagintézmény hivatalos neve Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola Medinai Tagintézménye névre módosuljon,
melynek ügyviteli telephelye 7057 Medina, Rákóczi u. 15.
2.
A Baka István Általános Iskola neve Szekszárdi Baka
István Általános Iskola névre változzon, illetve az intézmény
telephelyeként mőködı feladat-ellátási hely tagintézményként
mőködve Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Tagintézménye elnevezést kapjon.
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3.
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule neve
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola névre változzon.
4.
A Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény neve
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti
Iskola és Pedagógiai Intézet névre változzon.
5.
Tagintézményeinek megnevezése és telephelyei a
következık szerint módosuljanak: Szekszárdi Garay János
Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskolája, melynek ügyviteli telephelye 7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 38., illetve Szekszárdi Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye,
melynek ügyviteli telephelye 7171 Sióagárd, Kossuth Lajos u. 2.
6.
A Garay János Gimnázium neve Szekszárdi Garay János
Gimnázium névre változzon, illetve – mivel a telephely
mőködése nem indokolt – a Baka István Általános Iskolában
(7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89.) mőködı feladatellátási helyet az alapító okirat ne tartalmazza.

7.
Az I. Béla Gimnázium neve Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola névre változzon,
illetve az intézmény telephelyeként mőködı kollégiumi
feladatokat ellátó feladat-ellátási hely tagintézményként
mőködve Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma, a szintén
az intézmény telephelyekén mőködı szedresi feladat-ellátási
hely pedig ugyancsak tagintézményként mőködve Szekszárdi I.
Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája elnevezést
kapjon.
II.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidı:
Felelıs:

11.

2013. július 5.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi
Programjának jóváhagyására
(192. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a programot.
21

Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság szintén elfogadásra javasolja a
programot.
Kıvári László 15 óra 54 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Fajszi Lajos elhagyja az
üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kéri, hogy
a jövıben a fórumokra a roma nemzetiségi önkormányzat képviselıjét is hívják meg.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: Az elıterjesztésben szerepel, hogy elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító lakás a településen nincs. Szerinte van ilyen lakás a városban.
Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintézı: A helyi esélyegyenlıségi program tartalmi
követelményeit jogszabály írja elı és arról is rendelkezett, hogy milyen adatbázisból kell az
adatokat lekérni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné képviselı: Június 30-ig a települési önkormányzatoknak kötelezı helyi
esélyegyenlıségi programot elfogadni, mert különben nem vehetnek részt bizonyos
pályázatokon. Fontos, hogy ennek a kötelezettségnek eleget tegyen az önkormányzat. De fél
éven belül érdemes lenne visszatérni a témára.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 169/2013.(VI.27.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlıségi Programjának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Programját.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Helyi Esélyegyenlıségi Program Fórumnak juttassa el a
jóváhagyott Programot.
Határidı:
Felelıs:

2013. július 15.
Horváth István polgármester,
a 2. pont tekintetében Dr. Kajos Nikolett
aljegyzı

22

12.

Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyására
(194. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 170/2013.(VI.27.) határozata
háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerzıdés jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Tarczalné Dr.
Bálint Orsolya háziorvos a jövıben a Bálint és Társa
Egészségügyi Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. út.
7. fszt. 3., cégjegyzékszáma: Cg. 17-09-009947, adószáma:
24367707-1-17) képviseletében lássa el a XIV. számú felnıtt
háziorvosi körzet vonatkozásában a szolgálatot.
2.
A Közgyőlés hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a XIV.
számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési ideje az alábbiak
szerint módosuljon:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek: Páros héten
Páratlan héten

8:00 – 11:00
13:00 – 16:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
13:00 – 16:00

3.
A Közgyőlés a Bálint és Társa Egészségügyi Kft.-vel
(képviseli: Dr. Tarczalné Dr. Bálint Orsolya) kötendı feladatellátási szerzıdést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

1-3. pont: 2013. június 27.
4. pont: 2013. június 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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13.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér
rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel
határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák
többletforrásának biztosítására
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A Közgyőlés
május hónapban 5 millió Ft-ot biztosított a pótmunkák fedezetéül. Már akkor látszott, hogy
további pótmunkák fognak felmerülni. Ténylegesen bıvült a mőszaki tartalom, ehhez
többletforrás szükséges. A változás bejelentésnél 1 millió Ft megtakarítás lehet.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: Korábban a Szekszárdi Vasárnapban az jelent meg, hogy két
héten belül átadásra kerül a tér, ez már letelt. Mikorra várható, hogy a beruházás elkészül?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A határidı
többször módosításra került. Május 17-én lezárták a teret, a kivitelezı három hetet kért a
körforgalom megépítésére. Június 6-án kellett volna a körforgalmat megnyitni. Ezt követıen
kérték, hogy még két héttel hosszabbítsák meg az ideiglenes forgalomtechnikai engedélyt,
ami érvényben van. Az új határidı június 21-e volt. Látszott, hogy nem lesz kész 21-ére, ezért
kérték, hogy június végére készüljön el a körforgalom. Jövı hét elején elvileg vissza lehetne
állítani a forgalmat, de az lenne a célszerő, ha a beton még egy hétig tudna kötni, mielıtt
ráengedik a forgalmat.
Horváth István polgármester: A Szekszárdi Vasárnapban többször tévesen jelent meg az
átadás idıpontja.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A kivitelezı
érezte azt a nyomást, hogy a körforgalmat mihamarabb el kell készíteni, bennük meg volt a jó
szándék. Véleménye szerint a kivitelezı erın felül vállalta és ígérte meg a határidıket. A
Szekszárdi Vasárnapban a forgalmi rend változásról tájékoztatni kellett a lakosságot és egy
határidıt is kellett megjelölni, hogy ez a korlátozás meddig van érvényben. A hivatal ezen
idıpontokig adta ki az engedélyt, ez jelent meg tájékoztatásként.
Horváth István polgármester: Átrendezésre került a várkert bejárati része, a Bezerédj
szobor háttal áll a térnek. Kérte, hogy fontolják meg, hogy a szobrot fordítsák meg és a
Vármegyeháza ablaka elé helyezzék át. Erre érkezett válasz a kivitelezı részérıl?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A kivitelezıvel
egyeztettek errıl, a tételes árajánlatot még nem kapta meg. Nagyságrendileg 2 millió Ft-ba
kerülne a szobor áthelyezése. A költségeket növelné, hogy a szobor elé már kiépült egy földbe
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süllyesztett lámpa, ami a szobrot megvilágítja és ha a szobrot átköltöztetik, akkor a lámpát a
díszburkolatból ki kellene venni és át kellene helyezni a szobor mellé.
Horváth István polgármester: Kéri, hogy a bizottságok foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.
Meg lehet kérdezni más kivitelezıt is. A Szentháromság szobor állapotával is foglalkozni
kell. Erre milyen lehetıségek vannak?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Restaurálási
engedély alapján lehetne elvégezni a szobor felújítását. Az engedély beszerzése idıbe telik.
Szakemberek bevonásával kellene ezt kidolgozni.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a közgyőlés kérje fel a fıépítész asszonyt,
hogy intézkedjen ebben az ügyben.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A kivitelezıt terheli kötbér a késlekedésért? A Felsıvárosban
a kis közökben járnak a buszok, melyek a burkolatot tönkreteszik egy hónap alatt. A tér
használhatóságát növelhetnék azzal, hogy egy kis játszóteret alakítanak ki.
Ilosfai Gábor képviselı: A határozati javaslat tartalmazza, hogy a Pályázati tartalék keretbıl
biztosítják a plusz forrást. Mekkora összeg van ezen a kereten? És a mai döntéseket követıen
mennyi fog maradni a kereten?
Zaják Rita képviselı: A további építkezések önereje rendelkezésre áll? Mikor lesz kész a
beruházás? Eredetileg mekkora összeg szerepelt a tervben? Mennyibe fog kerülni a
beruházás?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A szerzıdésben
szerepelt kötbér. A csúszások elsıdleges oka a kedvezıtlen, csapadékos téli és tavaszi
idıjárás volt. A Közremőködı Szervezet is bekérte az idıjárási adatokat ennek igazolására. A
másik oka a csúszásoknak a pótmunkák felmerülése, ezeket el kell végezni. Az eredeti
szerzıdési határidıt kénytelenek a pótmunkák elvégzésének határidejéhez igazítani. A Béla
király téren játszótér nem készül, a Vármegyeháza kertjében gyermekjátékok kihelyezésre
kerülnek.
Pál József igazgatóság vezetı: A tartalékok a költségvetési rendelet 13. mellékletében
szerepelnek. A költségvetési rendelet 1. sz. módosítása alapján a fedezet ezekhez a
munkákhoz rendelkezésre áll.
Horváth István polgármester: A kivitelezı jó szándékkal, de mégsem jól mérte fel a tavaszi
idıjárási körülményeket, amelyek befolyásolták a tér megépítését. Az eredeti vállalás június
22-e volt. Az idei évi szélsıséges idıjárás miatt többször jelezték a kivitelezı felé, hogy nem
lesz-e csúszás? Volt, amikor több hétig nem tudtak rámenni a munkaterületre, mert fel volt
ázva a talaj. A kivitelezı egyszer sem kérte a határidı módosítását, azt mondta, hogy mindent
megtesz annak érdekében, hogy az eredeti határidıt be tudja tartani. Ha akkor kért volna
határidı módosítást, akkor nem merülne fel most kérdésként, hogy miért nincs még készen a
tér felújítása. Tavaly év végén a Kormánytól a két beruházásra kétszer 300 millió Ft vissza
nem térítendı támogatást kaptak. Továbbá az Agóra programra 37 millió Ft plusz forrást
kaptak még az EU Önerı Alapból. A plusz támogatások egy része beépült a tartalékba, másik
része a beruházás önerejeként szerepel a költségvetésben. Ezek az összegek megnyugtatóan
biztosítják a beruházás befejezéséhez szükséges összegeket.
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Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Történt már egy
szerzıdésmódosítás a kivitelezıvel, melynek az volt az oka, hogy a rossz idıjárás miatt nem
tudták tartani az eredeti ütemtervet és nem az eredeti fizetési ütemtervnek megfelelıen hívták
le a támogatást. A szerzıdésmódosítás indokaként leírták a rossz idıjárási körülményeket.
Kérhették volna a határidı módosítását is, de a kivitelezı azt mondta, hogy megpróbálják az
eredeti határidıt tartani. Szemmel láthatóan megtesznek mindent, hogy haladjanak a
munkával. A körforgalom építése kapcsán a forgalom lezárását szerették volna olyan rövid
idıre korlátozni, amennyire csak lehet. Ha korábban lezárták volna a teret, akkor a
körforgalom már készen lenne. Viszont az iskolaidıszak alatt sokkal nagyobb problémákat
okozott volna a forgalom lezárása. Ha kötbérrel megterelik a kivitelezıt, abból elınye az
önkormányzatnak nem származik, mivel a Közremőködı Szervezet elvonja az arra esı
támogatást. A Gemenc Volán többletköltségeit, mely a forgalmi rend változásából adódik, a
kivitelezı viseli.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Korábban elıfordult már, hogy a kötbért nem pénzben
fizette meg a vállalkozó, hanem ezen összeget ledolgozta. Ezt nem tartja lehetetlennek ebben
az esetben sem.
Kıvári László képviselı: A pótmunkákat most kell elvégezni, még ha többletköltséggel is
jár. Ezek a pótmunka igények jogosak. Október óta mindegyik hónap csapadékosabb volt az
átlagosnál. Volt olyan hónap, melyben négyszeres csapadék volt az átlagosnál.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 171/2013.(VI.27.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla
király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének
átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges
pótmunkák többletforrásának biztosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal, hogy a DDOP-4.1.1./C-09-2f2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat
keretében megvalósításra kerülı I. ütem (Béla király tér
rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá
a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)
megvalósításához a szükséges pótmunka többletforrást, nettó
11.063.767 Ft, azaz bruttó 14.050.984 Ft összeget a 2013. évi
költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére biztosítja.
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2. A Közgyőlés visszavonja 96/2013. (IV.25.) számú
határozatát.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 27.
Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Határozati javaslata, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
vizsgálja meg a Bezerédj szobor áthelyezésének lehetıségét és javaslatát terjessze a közgyőlés
következı ülése elé.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 172/2013.(VI.27.) határozata
a Bezerédj szobor áthelyezésének megvizsgálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. bevonásával vizsgálja meg a Bezerédj
szobor áthelyezésének lehetıségét, és javaslatát terjessze a
közgyőlés következı ülése elé.
Határidı:
Felelıs:

2013. július 15.
Kıvári László GPB elnök

Horváth István polgármester: Határozati javaslata, hogy a Közgyőlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen intézkedéseket a Szentháromság szobor restaurálásához
szükséges engedélyek megkérése ügyében, továbbá kérje fel a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy a felújítási alternatívákat tartalmazó javaslatot vizsgálja meg és terjessze a
közgyőlés következı ülése elé
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 173/2013.(VI.27.) határozata
a Szentháromság szobor restaurálásához szükséges
engedélyek megkérésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen intézkedéseket a
Szentháromság szobor restaurálásához szükséges engedélyek
megkérése ügyében, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi
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Bizottságot, hogy a felújítási alternatívákat tartalmazó javaslatot
vizsgálja meg és terjessze a közgyőlés következı ülése elé.
Határidı:
Felelıs:

2013. július 15.
Kıvári László GPB elnök
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Csaba Attila képviselı ügyrendi hozzászólás: Javasolja, hogy a közgyőlés térjen
vissza egy korábban tárgyalt napirendi pontra, a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre. A
Léleképítı programsorozat hiányosan került be az Aranykönyvbe.
Horváth István polgármester: A nyilvános ülés végén visszatérnek erre a témára.
14.

Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez
(193. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A Közgyőlés már
tárgyalta ezt a témát néhány hónappal ezelıtt. A korábban biztosított összeg módosult, 93
millió Ft összegnél tartanak a pótmunkák vonatkozásában. A mai koordinációs megbeszélésen
további igények merültek fel.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István polgármester: A megfogalmazás nem volt pontos, a 93 millió Ft az összes
pótmunkára vonatkozik, eddig már 65.293.475 Ft összeget a közgyőlés biztosított. Mibıl
tevıdnek össze a pótmunkák?
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: Az elıterjesztés
tartalmazza a költségvetést. Olyan munkák, amelyek vagy kimaradtak a tervekbıl, vagy olyan
üzemeltetıi igények merültek fel, melyre a tervezık nem gondoltak. Például a vetítıgép
cseréje, a hagyományos filmek vetítése az idei évtıl megszőnt, digitális projektorokat kell
beszerezni.
Ilosfai Gábor képviselı: A határozati javaslat tartalmazza, hogy a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság 15 millió Ft összeghatárig dönthet a további pótmunkákról. Ennek mi lenne a
fedezete? A 11. pótmunka indoklása építészet, 8 millió Ft összegben. A 19. pótmunkánál
szárazépítési pótmunkák szerepelnek szintén 8 millió Ft összegben. Ezek pontosan milyen
munkák?
Horváth István polgármester: Az elıterjesztés határozati javaslata nem pontos, most csak a
különbözetrıl kell a közgyőlésnek dönteni. Javasolja a határozati javaslat módosítását ennek
megfelelıen.
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Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója: A 11. pótmunka a
mővelıdési ház K-i oldalán húzódó vízvezeték cseréje. Ez nem a projekt része volt, ez az
akcióterületen kívüli közmő, amit a Vízmő kért kicserélni. A Vízmő Kft. elvégezte a munkát,
csak azt kérték, hogy a kivitelezı végezze ez a hozzá kapcsolódó földmunkákat. A kivitelezı
felelısségi körébe tartozik a burkolat garanciája, ezért a kivitelezınek kell elvégezni a
földmunkákat. A 19. pótmunka a meglévı acélszerkezetek utólagos megerısítésének a
tőzvédelme, gipszkarton szerkezettel. Az új kiviteli tervek készítésénél a statikus arra a
következtetésre jutott, hogy a mővelıdési ház keleti szárnyán az emeletráépítésnél a pilléreket
meg kell erısíteni acélszerkezettel. Ezt be is tervezték. Viszont az acélszerkezet
tőzvédelmérıl már nem rendelkeztek a tervben, viszont a tőzvédelmi szabályok ezt
megkövetelik.
Halmai Gáborné képviselı: A mővelıdési ház esetében a pótmunkák többsége tervezıi
hiányosságból fakad. Muszáj az önkormányzatnak minden terhet és felelısséget viselni? Van
valamilyen belsı szabályozása ennek?
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Terveznek jogi úton kártérítést kérni a tervezıtıl? Statikai
számításokkal is probléma volt. Utólag a pótmunkákat az önkormányzatnak kell fizetni. Ha
ezek a munkák be lettek volna tervezve, akkor az önkormányzatnak nem kellene ekkora
összegben plusz forrást biztosítani. Történt egy kábellopás a munkaterületen. Hogyan áll az
ırzésvédelmet ellátó céggel ez az ügy?
Horváth István polgármester: A városnak most egy célja kell, hogy legyen, minél elıbb
befejezni a mővelıdési házat. Felmerült, hogy amennyiben tervezıi és egyéb felelısség van,
akkor azt meg kell vizsgálni. A projekt lezárásával egyidejőleg vizsgálják meg, hogy az
önkormányzatot érte-e valamilyen kár, és ha igen, akkor ezt megpróbálják érvényesíteni. A
kábellopás ügye még nyomozati szakaszban van.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A rendırségen az eljárás folyamatban van.
További hozzászólás nem volt, a polgármester a vitát lezárja.
Horváth István polgármester: Kéri, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
Máté Péter képviselı ügyrendi hozzászólás: Kéri, hogy a vitát ismét nyissák meg.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Máté Péter képviselı ügyrendi hozzászólás: Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják
el, de külön határozatban döntsenek arról, hogy a hivatal a pótmunkák vonatkozásában a
tervezıi felelısséget vizsgálja meg.
Dr. Fajszi Lajos 16 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
Horváth István polgármester: Javasolja a határozati javaslat módosítását oly módon, hogy a
közgyőlés a 67/2013. (III.28.) határozatában biztosított bruttó 65.293.475 összegen felül
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további bruttó 53.191.237 Ft összeget, azaz mindösszesen bruttó 118.484.712 Ft összeget
biztosítson a 2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 174/2013.(VI.27.) határozata
az „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása c. projekt megvalósításához szükséges
pótmunkák többletforrásának biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
„TIOP-1.2.1-2-08/2009-0010
azonosító
számú„Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása c. projekt keretében a megvalósításhoz
szükséges pótmunkákhoz a 67/2013. (III.28.) határozatában
biztosított bruttó 65.293.475 összegen felül további bruttó
53.191.237 Ft összeget, azaz mindösszesen bruttó 118.484.712
Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék
keret terhére.
2.
A Közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) rendelet 1. sz. melléklet 15. pontja
alapján felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot - 15
millió Ft értékhatárig - az Agóra projekt megvalósításhoz a
késıbbiekben
felmerülı
pótmunkák
többletforrásának
biztosításáról szóló döntés meghozatalára.
Határidı:

1. pont tekintetében: 2013. június 27.
2. pont tekintetében: 2013. szeptember 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Kıvári László GPB elnök

Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a projektzárással egyidejőleg a
Városfejlesztési Kft. által készített pótmunka kimutatás alapján a Polgármesteri Hivatal
vizsgálja meg harmadik személlyel szembeni felelısség megállapításának kérdését.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 175/2013.(VI.27.) határozata
„Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása c. projekt pótmunkáinak megvizsgálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „TIOP-1.2.1-208/2009-0010 azonosító számú „Agóra Szekszárd” – A Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása c. projekttel kapcsolatban - a
projektzárással egyidejőleg – a Városfejlesztési Kft. által
készített pótmunka kimutatás alapján vizsgálja meg harmadik
személlyel szembeni felelısség megállapításának kérdését.
Határidı:
Felelıs:
15.

2013. július 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(171. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 176/2013.(VI.27.) határozata
Papp Máté lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Papp Máté a Garay János Általános Iskola és AMI
Liszt Ferenc Zeneiskola zenetanára által bérelt Szekszárd,
Honvéd u. 17/A. 1/19. sz. alatti önkormányzati lakásra
vonatkozó bérleti jogviszonyt 2014. augusztus 31-ig
meghosszabbítja.
2.) A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítésérıl
gondoskodjon.

Határidı:

2013. július 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
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16.

Képviselıi indítvány
(170. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Hadházy Ákos képviselı: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint a képviselıi
indítványról nem nyitnak vitát. Kérdést szeretne feltenni a képviselıkhöz és a jelenlévıkhöz:
Önök szerint az elmúlt 10 évben volt-e olyan közbeszerzés melynek eredményét nem
befolyásolták politikusok? Tegye fel a kezét, aki szerint nem volt ilyen.
Horváth István polgármester: Képviselı úr az indítványával kapcsolatos kiegészítést tegye
meg.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Érvelni szeretne az indítványa mellett, ezért kéri, hogy tegyék
fel azok a kezüket, akik szerint az elmúlt 10 évben nem volt olyan közbeszerzés, amelynek
eredményét politikailag befolyásolták. Indítványának oka és elızménye, hogy 2006. évben,
amikor a Fidesz átvette a városvezetést, az egyik legelsı döntésük a Közbeszerzési Szabályzat
megváltoztatása volt. A közbeszerzési eljárás úgy zajlik, hogy a közgyőlés elıször
elhatározza, hogy mely szolgáltatásokat, munkákat szeretne elvégeztetni. Ezt követıen
megbíznak egy tanácsadó céget, PRO-Vital Kft-t azzal, hogy az eljárást bonyolítsa le. A cég
elkészíti a kiírást, ha kérdés van, hozzá kell fordulni, hozzá kell benyújtani a pályázatokat és
ott bontják ki. A pályázatok bontását követıen a Kft. minısíti, mérlegeli azokat és visszaküldi
az önkormányzatnak, ahol egy három fıs bizottság bírálja el. A közbeszerzések sokszor
nehezen átláthatók. A javaslatának a célja, lényege, hogy szeretné, ha a közbeszerzési kiírást a
közgyőlés hagyná jóvá. Második javaslata, hogy a pályázatokat itt a hivatalban nyissák ki.
Horváth István polgármester: Jelzi, hogy képviselı úrnak lejárt az idıkerete. Képviselı úr
tényszerően próbáljon elıterjeszteni. A közbeszerzésekkel kapcsolatosan példa értékő, hogy
Szekszárd az egyetlen olyan megyei jogú város, ahol az elmúlt hat-hét évben egyetlen jogi
eljárás sem indult. Objektíven és szakszerően, korrektül lettek a közbeszerzések lefolytatva.
Ez a város eredményességét is mutatja.
Dr. Hadházy Ákos képviselı ügyrendi hozzászólás: Az, hogy jogszerő volt, az nem azt
jelenti, hogy célszerő is. Ügyrendi kérése, hogy név szerinti szavazást kér az indítványáról.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Nem tartja alaptalannak Hadházy képviselı úrnak az
indítványát, de elegendınek sem arra, hogy a jövıben kiszőrjön minden visszaélési
lehetıséget.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a név szerinti szavazásra vonatkozó ügyrendi javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 6 igen szavazattal, 9 nem szavazattal elvetett.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat A.) változatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 15 fı – 5 igen szavazattal, 10 nem szavazattal elvetett.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat B.) változatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 177/2013.(VI.27.) határozata
képviselıi indítványról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
dr. Hadházy Ákos képviselı úrnak az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának módosításával kapcsolatos
indítványát nem fogadja el.
Határidı:

2013. június 27.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila 17 óra 10 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı ügyrendi hozzászólás: Felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZben a 18. § és 38. § között ellentmondás van.
Ilosfai Gábor képviselı ügyrendi hozzászólás: Javasolja, hogy a vitát újra nyissák meg a
képviselıi indítványról.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással elvetett.

17.

Javaslat a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatására
(187. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 178/2013.(VI.27.) határozata
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület
mőködésének támogatására 2.110.000 Ft összeget biztosít a
2013. évi költségvetés „Általános Tartalék” keret terhére.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

18.

2013. július 15.
Horváth István polgármester

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 179/2013.(VI.27.) határozata
a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak alakulásáról szóló 2012. évi beszámolót
elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

19.

2013. június 27.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
tevékenységérıl
(180. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı

Szolgálat

2012.

évi

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolja a Közgyőlésnek.
Dr. Tóth Csaba Attila 17 óra 15 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Hadházy Ákos elhagyja
az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat vezetıje: A designer
droghasználatot már egyértelmően nagy problémának látják, két évvel ezelıtt még nem
gondolták, hogy ilyen veszélyes lesz. Az eltereltek száma felére csökkent. Sok fiatal kerül be
a pszichiátriára kábítószer okozta túladagolással, vagy pszichotikus tünetekkel. A szülık és a
pedagógusok kérnek tılük elsısorban segítséget. Hosszútávú terveik között szerepel, hogy a
prevenciót folyamatossá tegyék és egy olyan konzultációs központ kialakításán
34

gondolkodnak, ahol a nem függı családokat, segítıket fogadnák, akiknek segítségre van
szükségük. Ehhez szeretnének majd segítséget kérni az önkormányzattól.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 180/2013.(VI.27.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2012. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés megköszöni a Szolgálat eddig végzett
munkáját.
Határidı:
Felelıs:

20.

2013. június 27.
Horváth István polgármester

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(172. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 181/2013.(VI.27.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
I.)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
9/2013.(I.24.),
56/2013.(III.28.),
63/2013.(III.28.),
65/2013.(III.28.),
68/A/2013.(III.28.),
82/2013.(IV.25.),
90/2013.(IV.25.), 108-120/2013.(V.30.), 122-127/2013.(V.30.),
129/2013.(V.30.), 131-132/2013.(V.30.), 135-140/2013.(V.30.),
142/2013.(V.30.), 143/2013.(V.30.) számú határozat 1. és 2.
pontjai, 145/2013.(V.30.) számú határozat 1. és 2. pontjai, 14635

153/2013.(V.30.), 154/2013.(VI.12.), 159-161/2013.(VI.12.)
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyőlés az 52/2013.(II.28.) határozat határidejét 2013.
augusztus 31-ig meghosszabbítja.
3. A Közgyőlés a 128/2013.(V.30.) határozat határidejét 2013.
augusztus 31-ig meghosszabbítja.
4. A Közgyőlés a 145/2013.(V.30.) határozat 3. pontja
határidejét 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
5. A Közgyőlés a 90/2013.(IV.25.) határozat I. pontjának 1-2.
pontjait visszavonja.

II.) A Közgyőlés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
a
Bezerédj
István
Kereskedelmi
és
Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola elhelyezésére
vonatkozó vagyonkezelési szerzıdést az alábbiak szerint
módosítja:
A szerzıdés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az
Önkormányzat
vagyonkezelésbe
adja,
a
KIK
vagyonkezelésbe veszi a Bezerédj István Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola
elhelyezését szolgáló Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám
alatti, 1803 hrsz-ú ingatlant.”
A szerzıdés 1. számú melléklete törlésre kerül.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési
szerzıdés aláírására.
III.) A Közgyőlés támogatja a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által a Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc utca 6.)
tornatermének infrastrukturális fejlesztését célzó pályázatának
benyújtását a németországi HERMANN NIERMANNSTIFTUNG Alapítványhoz.
A Közgyőlés a pályázat benyújtásához 4.946.003 Ft összeget
biztosít a 2013. évi költségvetés pályázati tartalék kerete terhére.
Határidı:

I. pont tekintetében: 2013. június 27.
II. pont tekintetében: 2013. július 15.
III. pont tekintetében: 2013. június 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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Dr. Hadházy Ákos 17 óra 19 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
21.

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös megegyezéssel
történı megszüntetésére
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı alpolgármester: Röviden ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 182/2013.(VI.27.) határozata
hulladékgazdálkodási társulási megállapodások közös
megegyezéssel történı megszüntetésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szálka Község, Medina Község, Sióagárd Község,
Szedres Község, Alsónána Község, Alsónyék Község, Bátaszék
Város, Pörböly Község, Dunaszentgyörgy Község, Zomba
Község, Fácánkert Község, Kajdacs Község, Felsınána Község,
Harc Község, Regöly Község, Gyönk Nagyközség, Kalaznó
Község, Kéty Község, Kölesd Község, Murga Község, Tengelic
Község, Pincehely Község, Kistormás Község, Diósberény
Község, Dúzs Község, Fürged Község, Mucsi Község, Szakadát
Község, Udvari Község, valamint Ozora Község, Varsád
Község, Báta Község, Decs Nagyközség, Keszıhidegkút
Község, Sárpilis Község, Szárazd Község, İcsény Község, Fadd
Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodásokat
2013. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
érintett települések önkormányzatait értesítse a társulási
megállapodások megszüntetésérıl.
3.
A Közgyőlés felkéri az érintett önkormányzatok
képviselı-testületeit, hogy hagyják jóvá a hulladékgazdálkodási
társulási megállapodások közös megegyezéssel történı
megszüntetését.
4.
A Közgyőlés felkéri az ALISCA Terra Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft.-t, hogy az érintett településeken a
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hulladékszállítási közszolgáltatást 2013. december 31. napjáig
változatlan feltételek mellett biztosítsa.
5.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az érintett
településekkel kezdeményezzen tárgyalásokat olyan gazdasági
társaság megalakításáról, amely 2014. január 1. napjától
alkalmas lesz a közszolgáltatói feladat ellátására.

22.

Határidı:

1. pont tekintetében:2013. június 27.
2-3. pont tekintetében: 2013. július 31.
4. pont tekintetében: 2013. december 31.
5. pont tekintetében: 2013. október 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Város Klímastratégiája
megvalósítására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

2013.

évi

feladatainak

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és elfogadásra javasolja néhány módosítással. Az elıterjesztés harmadik bekezdésében
javasolja, hogy az idei évben a Közgyőlés ismételten biztosítson az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendeletében Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak
megvalósítására fedezetet. A két megállapodásban szintén módosítás lenne, kikerülne a „4
millió Ft” összeg, illetve a „Támogató a Támogatottnak” szövegrész helyett a „Támogató a
Klímakörnek” szövegrész szerepeljen. A Klímaalap felosztása korábban úgy történt, hogy a
klímakoordinátori feladatokat ellátó Zöldtárs Alapítvány számlájára került az összeg és ı
utalta át a pályázat nyerteseinek a támogatást. A módosítást követıen a szakmai javaslatot a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hagyja jóvá és a kifizetésrıl is ı intézkedik.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Akkor a 4 millió Ft marad, csak most nem kerül bele, vagy nem 4
millió Ft lesz? A tavalyi évi 4 millió Ft-ot kifizette az önkormányzat erre a célra?
Kıvári László képviselı: Valószínőleg kevesebb lesz az összeg.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás
mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 183/2013.(VI.27.) határozata
Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi feladatainak
megvalósításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Város Klímastratégiája 2013. évi
feladatainak megvalósítására klímaalapot hoz létre.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetési rendelet következı módosításakor az alap összegét
építse be a rendelet tervezetbe.
3.
A Közgyőlés jóváhagyja a klímaalap felhasználását
célzó, a Zöldtárs Alapítvánnyal kötendı támogatási
megállapodást. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási megállapodás aláírására.
A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy a Zöldtárs Alapítvány az
elıterjesztéshez mellékelt támogatási megállapodás tervezet
alapján köt szerzıdést a klímaalapra pályázó szervezetekkel.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot a klímaalap felhasználásának ellenırzésére.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2013. június 27.
2. pont tekintetében: 2013. szeptember 30.
3. pont tekintetében: 2013. október 31.
4. pont tekintetében: 2013. december 31.
Felelıs

23.

Horváth István polgármester
Kıvári László GPB elnök

Tájékoztatás partnervárosi együttmőködésrıl
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: A következı közgyőlésre szeretné elıterjeszteni a témát, a
Parlamentben a mai napon még egyeztetés volt. Tajvan nagykövetsége megkereste Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatát, és egy kiemelt tajvani turisztikai térség részérıl
megkeresés érkezett Szekszárd irányába egy partnervárosi együttmőködés aláírására
vonatkozóan. Tajvani kereskedık Szekszárd és térségébıl nagyobb mennyiségben bort
szeretnének vásárolni. A Külügyminisztérium és a Parlament egyik bizottsága elıkészít egy
megállapodást, mely anyagi következményeket nem jelent Szekszárd városának, de elısegíti a
magyar-tajvani kapcsolatot. Tajvan nagyon jó partneri kapcsolatot ápol Magyarországgal. A
júliusi közgyőlésen tud pontosabb információkkal szolgálni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A közgyőlés a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.
24.

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

Ács Rezsı képviselı: A zárt ülés keretében fognak majd tárgyalni a Diákétkeztetési Kft.
mőködésérıl, mely érinti ezt a napirendi pontot is. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 184/2013.(VI.27.) határozata
a Közbeszerzési Terv 2. sz. módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását
jóváhagyja.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 27.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Horváth Kálmán 17 óra 27 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.

Horváth István polgármester: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı jelezte, hogy a 2012. évi
Aranykönyvi bejegyzésekkel kapcsolatos napirendi pont felett ismételten nyissák meg a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
- Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(190. sz. elıterjesztés)
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Javasolja, hogy a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzéseket
egészítsék ki a Léleképítı programsorozattal.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 185/2013.(VI.27.) határozata
a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzések kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2012. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket egészítse ki Dr. Tóth Csaba Attila képviselı úr
által javasolt Léleképítı programsorozattal.
Határidı:

2013. június 27.

Felelıs:

Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Haag Éva 17 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet, Dr. Horváth Kálmán visszatér az
ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
25.

Kérdések, interpellációk
• Ilosfai Gábor interpellációja Märcz László igazgatóságvezetıhöz: „Biztonságos
közlekedés Szekszárdon” címmel

Ilosfai Gábor képviselı: Lassan egy éve a volt „Skála” sarkánál a keresztezıdésben van egy
bukkanó, egy csıtörés következményeként maradt ott. Közlekedés biztonsági szempontból ez
nem jó, hogy ott van. Ezzel kíván az önkormányzat valamit tenni a jövıben?
Märcz László igazgatóság vezetı: Útjavítási problémák voltak a vízvezeték miatt, 300-as
vízvezeték megy, ami a város északi részének lakosságát látja el, több mint 10.000 ember
ivóvízéért felelıs ez a vezeték. Amikor a patakot lefedték, ez közvetlenül a patak csöveinek
tetejére került acél védıcsıvel. Évrıl-évre probléma volt, hogy 5 cm-es aszfalt volt rajta,
minden évben javítani kellett. Tavaly nyáron is javítani akarták, akkor derült ki, hogy az acél
védıcsı elkorrodálódott. A vezetéket és a védıcsövet kicserélték, és ennek megvédése
érdekében kapott egy 10 cm-es vasbeton lemezt. Ebbıl ered a bukkanó, ezt ideiglenes
megoldásnak szánták. Az idei évi költségvetésben ennek javítására nem szerepel elıirányzat.
A jövı évi költségvetés tervezésénél ezt figyelembe fogják venni.
Ilosfai Gábor képviselı: Elfogadja a választ. Jó lenne minél hamarabb megoldást találni erre.
• Ilosfai Gábor interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Kinek mire van
joga?” címmel
Ilosfai Gábor képviselı: Két önkormányzati cégnek van egy-egy alvállalkozása. Mikor járult
hozzá a közgyőlés ezen cégek megalapításához? Mikor nevezték ki az ügyvezetıt? Az egyik
cég a RE-VÍZ Kft., a másik a RE-HULL Kft. Milyen tevékenységet folytatnak?
Horváth István polgármester: Felkéri Ács Rezsı alpolgármestert a válasz megadására.
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Ács Rezsı képviselı: Mind a két céget a 100 %-osan önkormányzati tulajdonban lévı
gazdasági társaság alapította. Jelenleg a RE-HULL Kft. nem végez tevékenységet. A RE-VÍZ
Kft. üzletrészeinek értékesítésérıl az idei évben döntött a közgyőlés a társulásban részt vevı
tagönkormányzatoknak. Szekszárd is vásárolt üzletrészt. Az ügyvezetı Dr. Fenyıházi Elemér
és díjazás nélkül látja el a feladatot.
Ilosfai Gábor képviselı: Nem fogadja el a választ, mivel kérdése arra vonatkozott, hogy ki
alapította a cégeket és milyen felhatalmazással?
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott.
• Ilosfai Gábor interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Lesz-e valaha
válasz?” címmel
Ilosfai Gábor képviselı: Az elızı közgyőlésen polgármester úr átvett egy petíciót, ezzel
kapcsolatosan Forenszki Róbert levelét olvassa fel. Polgármester úr a petícióra kíván-e
reagálni? Ha igen, akkor mikor?
Horváth István polgármester: Nem kapott ilyen levelet.
Ilosfai Gábor képviselı: Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 4 nem
szavazat mellett elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz: „Mit
takar?” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Több helyen közlekedve a városban nem látni a közlekedési
lámpákat a belógó faágaktól. Erre szeretné felhívni a figyelmet.
Horváth István polgármester: Köszöni a jelzést, a hivatal meg fogja ezt vizsgálni és rövid
idın belül megtörténik az intézkedés.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Elfogadja a választ.
Dr. Haag Éva alpolgármester 17 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı
képviselı.
• Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Takar
valamit?” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Interpellációját visszavonja.
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• Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Valamit
takar?” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A Frakcióból történı kilépésének második indoka a Magyar
Szolgálati Televízió eljárása volt. Tegnap megjelent egy nem teljesen „fair” újságírói
módszereket tartalmazó, de lényegében tényszerő cikk. Ez egy magánjogi vitáról, egy jogerıs
perrel már lezárult vitáról szólt. Érdekes, de egyben rendkívül ijesztı a kontraszt, hogy
amikor a HVG-ben az elsı interjút a trafikügyben megtette, egy hétig nem tudott dolgozni,
mert folyamatosan keresték az újságoktól, hogy adjon interjút. A tegnapi napon viszont,
ahogy megjelent a cikk, fél órán belül jelentkezett a Magyar Szolgálati Televízió azzal, hogy
interjút szeretne kérni. Ami döbbenetes, hogy az elsı interjúja súlyos közügyeket feszegetett,
a Magyar Szolgálati Televízió és a Magyar Szolgálati Rádió nem kereste meg. Feszélyezı,
hogy a közmédia mennyire segíti a kormánypártokat. A sajtó kiegyensúlyozottsága és
pártatlansága egy alapvetı feladat. Kéri polgármester úrtól, hogy a sajtó szabadsága és
kiegyensúlyozottsága irányába tegyen meg mindent.
Horváth István polgármester: Partner abban, hogy a sajtó kiegyensúlyozott legyen. De
etikai kérdésekben mindenkinek el kell gondolkodni, hogy mi a helyes és mi nem. Etikailag
megkérdıjelezhetı, ha valaki a társairól titkos hangfelvételt készít. Azokról, akiknek éveken
keresztül a kollégája, munkatársa volt és úgy viszi ki a sajtó elé ezt a hangfelvételt, hogy ıket
nem tájékoztatja arról, hogy felvételt készített. Úgy gondolja, erre vonatkozóan nem kell a
sajtó irányába eljárnia, mindenki döntse el, hogy mi az ı számára a mérce. A sajtó a híreket
hajhássza és adott esetben nem az a kérdés, hogy mi a valóság, hanem az, hogy legyen hír.
Egyetért abban, hogy a média legyen objektív, ne hurcoljanak meg embereket alaptalanul és
adott esetben titkos hangfelvételeken keresztül.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Öt komoly tekintélyő, általa is nagyra becsült ember azt
állította róla, hogy hazudott. Ha képviselıtársai megkeresték volna, akkor elmondta volna,
hogy bizonyítani tudja az állításait, és akkor nem kerültek volna kellemetlen helyzetbe. Nem
fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 3 nem
szavazat mellett elfogadott.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 17 óra 54 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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