Szám: IV.52-17/2012.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. október 30-án (kedden) 17 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében megtartott ünnepi ülésérıl.

Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán,
Kıvári László, Máté Péter képviselık
Összesen: 9 fı
Távolmaradt:

Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor, Lemle Béláné, Dr. Tóth Csaba Attila,
Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselı

A Polgármesteri Hivatal részérıl megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Kovács Lászlóné osztályvezetı,
Tamási Anna osztályvezetı,
Mizsák Dominika titkárságvezetı,
Böröcz Máté polgármesteri titkár,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott vendégek:
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
igazságügyi miniszter,
Patay Vilmos országgyőlési képviselı,
Dr. Braun Márton országgyőlési képviselı,

közigazgatási

és

Tóth Ferenc kormánymegbízott,
László-Varga Zsuzsanna fıigazgató
Dr. Baksa Csaba igazgató,
Gerhátné Dr. Péter Mária járási biztos,
Dr. Pilisi Gábor városi rendırkapitány,
A szekszárdi és tolnai járás polgármesterei,
Civil szervezetek képviselıi, intézmények vezetıi

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ünnepi ülést.
Napirend
1.)

A Tolna Megyei Kormányhivatal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejövı, járási hivatal felállítására vonatkozó megállapodás aláírása
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Berlinger Attila: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a mai ünnepi közgyőlésen,
melynek napirendjeként a Tolna Megyei Kormányhivatal és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejövı, járási hivatal felállítására vonatkozó megállapodás aláírására
kerül sor. Tisztelettel és szeretettel köszönti Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
urat, közigazgatási és igazságügyi minisztert, aki jelenlétével megtiszteli az ünnepi
közgyőlést. Köszönti Tóth Ferenc urat, Tolna Megye kormánymegbízottját, Horváth István
polgármester urat, Patay Vilmos országgyőlési képviselıt, a szekszárdi és tolnai járás
polgármestereit, Szekszárd város képviselıtestületének tagjait és valamennyi jelenlévı kedves
vendéget. Kéri, hogy hallgassák meg közösen a Himnuszt.
Himnusz
Berlinger Attila: Felkéri Horváth Istvánt, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét,
hogy tartsa meg köszöntı beszédét.
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Egy történelmi pillanat küszöbén állnak, és nagy
megtiszteltetés, hogy miniszterelnök-helyettes úr is részt vesz az aláíráson. Az elmúlt 20 év
legnagyobb közigazgatási átalakításának történelmi pillanataiban vannak. Egy új
közigazgatás, az állam és polgárok közötti új kapcsolatnak a dokumentációját fogják a mai
napon aláírni. Nagyon bizakodó, hiszen az a munka, melyet miniszterelnök-helyettes úr
vezetésével az elmúlt idıszakban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium végzett, az
arról szól, hogy az állam és a polgárok viszonya minél közvetlenebb legyen, minél
gyorsabban lehessen elintézni a polgároknak az ügyeit, és ehhez a leghatékonyabb
közigazgatási szervet hozzák létre. Szeretné megköszönni a települések polgármestereinek az
együttmőködést. Mint városvezetı, benne is volt némi bizonytalanság, hogy hogyan fog ez
mőködni. Ahogy egyre jobban haladtak elıre a járások kialakításával, látta, hogy ez nem csak
vízió, ez igenis mőködik. Az elmúlt idıszakban a kormányhivatalok, kormányablakok
bebizonyították azt, hogy ez jól mőködik. Példaértékő kapcsolat alakult ki a Tolna Megyei
Kormányhivatal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között is. Megköszöni
Tóth Ferenc kormánymegbízottnak és László-Varga Zsuzsanna fıigazgató asszonynak és
kollégáiknak azt a konstruktív együttmőködést, melyet az elmúlt idıszakban közösen
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alakítottak ki. A város is ebben jó partner volt, kiemeli Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
asszony és Dr. Haag Éva alpolgármester asszony szerepét, ık folytatták a tárgyalásokat. Mind
a két fél arra törekedett, hogy úgy alakítsák ki a rendszert, hogy az mindkét fél érdekét
szolgálja és az állampolgárok minél elıbb tudják igénybe venni 2013. január 1-tıl ezt a típusú
szolgáltatást. Az aláírással a jövı számára egy új közigazgatási rendszer helyi alapjait teszik
le. 17 település 62.000 polgára fogja a szekszárdi járási hivatalt igénybe venni. Köszöni még
egyszer az együttmőködést.
Berlinger Attila: Felkéri Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes urat, hogy tartsa meg
köszöntı beszédét.
Dr. Navracsics Tibor: Köszöni szépen a meghívást, és hogy jelen lehet Szekszárd Megyei
Jogú Város Képviselı-testületének kibıvített ülésén. A mai nap és azok a hetek és hónapok,
melyek január 1-jéig még el fognak telni a készülıdés jegyében, hogy január 1-tıl
megkezdjék mőködésüket a járási hivatalok, számára annak az igazolását jelentik, hogy igenis
van az önkormányzati autonómia tisztelete mellett út a hatékony kormányzás és a hatékony
kormányzati politika megvalósítására is. A tapasztaltabb képviselık, polgármesterek, akik a
közigazgatás iránt érdeklıdnek talán még emlékeznek rá, hogy amikor létrejött az új
önkormányzati rendszer 1990-ben, szinte abban a pillanatban kirobbant a vita, hogy nem soke 3300 önkormányzat Magyarországon. Ez a vita 20 éven keresztül gomolygott. Az északeurópai országokban sokkal nagyobb területen, vagy akár hasonló népesség mellett is, sokkal
kevesebb önkormányzat létezik. Általában nem településekhez, hanem kistérségekhez
köthetıen léteznek képviselı-testületek, illetve választanak polgármestereket. Miközben a
vita ment elıre, úgy tőnt, hogy nincs megoldás. Akik azt mondták, hogy a közigazgatás
racionalitása szempontjából kevesebb számú nagyobb egységet kellene létrehozni, rögtön
beleütköztek a helyi demokrácia pártolóiba, akik viszont azt mondták, hogy minden
közösségnek joga van az önkormányzatisághoz, azaz joga van képviselı-testületet és
polgármestert választani. Ha megnézik, hogy hol pazarló a közigazgatás, akkor láthatják,
hogy nem ott, hogy minden falu választhat magának polgármestert és képviselıket, hiszen ez
nem jelent olyan kiadást a mőködésben. Ott viszont pazarló, ahol 3300 ügyintézési végpont
van. Ezért gondolták, hogy nem arról kell beszélni, hogy sok vagy kevés az önkormányzatok
száma Magyarországon, hanem az állami feladatokat próbálják olyan szintre emelni,
kistérségi szintre, járási szintre, ahol a feladat üzemgazdaságosan megoldható, ugyanakkor az
állampolgárok számára sem jelent hátrányt. Értelemszerően adódott ebbıl, hogy meg kellett
különböztetni egyrészt az önkormányzati feladatokat és az államigazgatási feladatokat.
Másrészt pedig az állami feladatokon belül is azon feladatok körét, melyek helyi
érzékenységőek, és több érv szól amellett, hogy a helyi specialitás szempontjait vegyék
figyelembe a döntéshozatal vagy a végrehajtás során, és különböztessék meg azon állami
feladatoktól, ahol az egységes jogalkalmazás, a szabványosított ügyintézés és a hatékonyság
jelentısebb. Január óta ezen a területen folytak a viták. Nagyon nehéz például eldönteni, hogy
a szórakoztató egységek nyitva tartásánál a helyi specialitást vagy az országos egységesség a
fontos. Igyekeztek úgy meghúzni a határvonalat, hogy lehetıség szerint kellıen érzékeny
határvonal legyen és a polgármesterek, helyi politikusok, illetve a szakemberek tetszését is
elnyerje. A másik érzékeny kérdéskör volt a járások területének meghatározása. Januárban
álltak elı az elsı kísérleti lehatárolással, az interneten hozták nyilvánosságra, és augusztusig
folyt a vita Tolna megyében is, hogyan lehetne a határokat megállapítani, melyik település
hova tartozzon, hogyan lehet megtalálni az optimális beosztást. A cél az volt, hogy a vita ne
váljon politikai vitává és presztízs vitává. Országosan 2750 településsel kellett megállapodást
kötni, egy nappal a határidı lejárta elıtt 99,6 %-a a településeknek önkéntesen aláírta a
megállapodást. A mindenkori kormányzatnak hozzák létre azt az intézményrendszert, amely
lehetıvé teszi a hatékony államigazgatási mőködést. A hatékonyság két szempontot foglal
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magában, egyrészt hatékony mert lehetıvé teszi a mindenkori kormány, a mindenkori
kormányzati politika számára, hogy elérje azokat a célokat, amelyek kitőzésével a
választópolgárok többségének támogatását elnyerte. Másrészt hatékony azért, mert a
polgárokat szolgálja és a polgárok ezt érzik is, nem tartják kidobott pénznek az
államigazgatásra fordított összegeket. A kormányablakok ezt a fajta kultúraváltást jelenítik
meg a magyar közigazgatásban. Azt az udvarias, pontos, segítıkész, és professzionális
ügyintézést, melynek révén a polgárok úgy érzik, hogy jó helyre megy az adóforintjuk, mert
az ı ügyeikkel foglalkoznak, az ı ügyeikre koncentrálnak, és ıket akarják szolgálni az ott
dolgozó emberek. Köszöni a segítséget, egy nagyon nehéz folyamaton vannak túl. Az, hogy a
megállapodásokat megkötötték, mutatja, hogy megerısödött az a meggyızıdés, hogy
államigazgatás és önkormányzatok, kormány és önkormányzatok nem ellenfelei egymásnak.
A vitás kérdésekben egyeztessenek, mindig meg fogják találni a legkedvezıbb megoldást.
Ezekben a kérdésekben ajánlja a kormányhivatal stratégiai partnerségét, saját maga és a
minisztérium partnerségét. Biztos benne, hogy január 1-tıl egy jó hangulatú és eredményes
együttmőködés veszi kezdetét.
Berlinger Attila: Felkéri Tóth Ferenc kormánymegbízott urat, hogy köszöntse a jelenlévıket.
Tóth Ferenc: Tisztelettel köszönti miniszterelnök-helyettes urat és a megjelenteket. Tolna
megyében 100 településsel kellett megkötni a megállapodást. Szinte valamennyi településen
pozitív hozzáállást tapasztaltak a kollégái. A megyében hat járás alakul. A terv szerint 5 járás
lett volna, az országban egyedül Tolna megyében született olyan döntés, hogy minden
település ahhoz a járáshoz fog tartozni, ahová ı magát kérte. Mind a hat járásnak megvan a
vezetı jelöltje, a döntést miniszterelnök-helyettes úr hozza meg. A kormányablakok fontos
szerepet töltenek be a jövıben, ahol volt okmányiroda, ott kormányablakot fognak
üzemeltetni, mőködtetni (Simontornya, Dunaföldvár és Bátaszék), valamennyi településen
lesz ügysegéd szolgálat, helyben lehet majd az ügyeket intézni. Ebben az elıkészítı
munkában lehetıség volt egy státusz kialakítására a kormányhivatalban. Erre a munkára
Gerhátné dr. Péter Mária fıosztály-vezetı asszonyt kérte fel, ezúton köszöni a munkáját. A
mai megállapodás aláírásával Tolna megyében befejezıdött a járások kialakítása.
Pató Lili, a Bartina Néptáncegyüttes tagja sárközi népdalcsokrot ad elı.
Berlinger Attila: Felkéri Tóth Ferenc kormánymegbízott urat és Horváth István polgármester
urat, hogy aláírásukkal szentesítsék a járási hivatal felállítására vonatkozó dokumentumot.
A járási hivatal felállítására vonatkozó megállapodás aláírására kerül sor.
Szózat
17 óra 50 perckor az ünnepi közgyőlést a polgármester berekeszti.

Kmf.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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