Szám: IV.64-12/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. szeptember 26án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy
Ákos, Ilosfai Gábor, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth
Gyula, Zaják Rita képviselı
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Halmai Gáborné képviselı

Ülés közben érkezett:

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Tamási Anna osztályvezetı,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dr. Endrıdi László Csaba háziorvos

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi elıterjesztések
napirendre történı felvételét:
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- Nyilvános ülésre:
• Alapítói döntés a Szekszárdi Vasárnap hetilap kiadói jogának átadásáról
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
- Zárt ülésre:
• Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Óbecse Önkormányzata
közötti együttmőködésrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Javasolja, hogy a közgyőlés zárt ülésnek napirendjére vegye
fel az alábbi elıterjesztést:
•

Közgyőlési felmentés jogi eljárásban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel nyilvános ülésének
napirendjére az alábbi elıterjesztéseket:
• Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
• Javaslat a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján kiegészítı támogatás igénylésére
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Interpellációt kíván intézni az alábbi személyekhez és
témákban:
- Horváth István polgármesterhez: „Elsı pont” címmel
- Ács Rezsı alpolgármesterhez: „Zugló és Szekszárd” címmel.
Ilosfai Gábor képviselı: Kérdéseket kíván intézni az alábbi személyekhez és témákban:
- Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatban
- Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szekszárdi helyközi járatokkal kapcsolatban
- Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a közvilágítással kapcsolatban
- Horváth István polgármesterhez „Ki a nyertes?” címmel.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a közgyőlés
fejezze ki köszönetét a Szüreti Fesztivál rendezıinek egy külön napirendi pont keretében.
Dr. Tóth Gyula képviselı: Javasolja, hogy a 223. sz. elıterjesztést akkor tárgyalják, ha az
érintett háziorvos megérkezik az ülésterembe.
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Zaják Rita képviselı: Kérdéseket kíván intézni Horváth István polgármesterhez az alábbi
témákban:
- Mit titkol polgármester úr?
- Mi lesz veled Diákétkeztetési Kft?

A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a
kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi
gazdálkodásáról
(218. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Az I. sz. háziorvosi körzet praxisjogának értékesítése
(223. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

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

6.

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis
csoportjaira
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Iskolai közösségi szolgálat megszervezése
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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8.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

9.

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

10.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” címő pályázat benyújtásának
jóváhagyására
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához történı csatlakozásra
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött együttmőködési
megállapodások felülvizsgálatára
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Külföldi meghívások
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

Képviselıi indítvány
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ilosfai Gábor képviselı
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18.

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. II. negyedév)
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

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

21.

Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Javaslat a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján kiegészítı támogatás igénylésére
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Alapítói döntés a Szekszárdi Vasárnap hetilap kiadói jogának átadásáról
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.
•
•
•
•
•
•
•
•
25.

Kérdések, interpellációk
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Elsı
pont” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez: „Zugló és
Szekszárd” címmel
Ilosfai Gábor képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szelektív
hulladékgyőjtéssel kapcsolatban
Ilosfai Gábor képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szekszárdi
helyközi járatokkal kapcsolatban
Ilosfai Gábor képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a közvilágítással
kapcsolatban.
Ilosfai Gábor képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez „Ki a nyertes?”
címmel
Zaják Rita képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez: „Mit titkol
polgármester úr?” címmel
Zaják Rita képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez: „Mi lesz veled
Diákétkeztetési Kft?” címmel
Köszönetnyilvánítás a Szüreti napok rendezıinek
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László képviselı
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ZÁRT ÜLÉS:
26.

Javaslat „Szekszárd Városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(220. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(227. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

28.

Közgyőlési felmentés jogi eljárásban
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

29.

Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú
Önkormányzata közötti együttmőködésrıl
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Város

Önkormányzata

és

Óbecse

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi
gazdálkodásáról
(218. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Pál József igazgatóság vezetı: Jogszabályi változásnak köszönhetıen szerkezeti változás van
a tájékoztatóban. Lényeges elmaradások vannak a személyi juttatások elıirányzatai
tekintetében, mely az intézményrendszer átalakításával van összefüggésben. A dologi
kiadásoknál az intézmények kiadásai még itt jelennek meg az elsı félévben, mivel tavasszal
történt a megállapodás megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a költségek
viselésérıl. Átszámlázás történik a második félévben. Minden más elıirányzat a tervezettnek
megfelelıen alakult. A folyamatban lévı projektek megvalósítása I. félévben fejezıdött be, a
projektek zárása a második félévben történik meg, ekkor lehet a támogatásokat lehívni. Az
önkormányzat gazdálkodása a 2012. év I. félévéhez viszonyítva mintegy 600 millió Ft-os
hiányt mutat. Azonban a könyvekben látható, hogy 1 milliárd Ft-ot meghaladó készpénz
állomány áll a rendelkezésre.
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Horváth István polgármester: Stabil és kiegyensúlyozott volt az elsı félév, és az
intézményrendszer átalakítása is megfelelıen zajlott le. A beruházásokra rendelkezésre állnak
a szükséges források.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
205/2013.(IX.26.) határozata
az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése
alapján a polgármesternek az önkormányzat gazdálkodásának I.
félévi helyzetérıl szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Határidı:
Felelıs:

2.

2013. szeptember 26.
Horváth István polgármester

Az I. sz. háziorvosi körzet praxisjogának értékesítése
(223. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát, valamint bemutatja
Dr. Endrıdi László Csaba háziorvost. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati
javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 206/2013.(IX.26.) határozata
az I. számú háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2/A § felhatalmazása alapján hozzájárul a Dr. Pozsonyi
Eü. Bt. (képviselıje: Wéberné Dr. Pozsonyi Judit) tulajdonát
képezı I. számú felnıtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Mikes u.
24.) praxisjogának az ELIMI Kft. (Medina Kossuth u. 56.)
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képviselıje Dr.
elidegenítéséhez.

Endrıdi

László

Csaba

részére

történı

2. A Közgyőlés a Dr. Pozsonyi Eü. Bt.-vel (képviselıje:
Wéberné Dr. Pozsonyi Judit) kötött feladat-ellátási szerzıdést
2013. november 1. napjával megszőnteti.
3. A Közgyőlés az ELIMI Kft.-vel (Medina, Kossuth u. 56.)
képviselıje Dr. Endrıdi László Csaba kötendı elıszerzıdést az
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az elıszerzıdés
aláírására, az aljegyzıt az elıszerzıdés ellenjegyzésére.
5. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ELIMI
Kft.-vel (Medina, Kossuth u. 56.) képviselıje Dr. Endrıdi
László Csaba kötendı feladat-ellátási szerzıdést jóváhagyásra
terjessze elı a Közgyőlés soron következı ülésére.
6. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt és
Egészségügyi Gondnokságot, hogy gondoskodjanak
önkormányzat tulajdonában lévı, a Dr. Pozsonyi Eü.
használatába adott ingatlan, valamint a berendezések
eszközök átadás-átvételével kapcsolatos leltár elkészítésérıl.

az
az
Bt.
és

Határidı:
2013. szeptember 30. (az 1., 3., 4. pont tekintetében)
2. pont tekintetében 2013. november 1.
5. pont tekintetében 2013. október 30.
6. pont tekintetében 2013. október 30.
Felelıs:
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokság vezetı

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Mi indokolja a polgármesteri keret 5 millió Ft-ról 15 millió Ft-ra
történı felemelését?
Pál József igazgatóság vezetı: Az elmúlt félév folyamán érzékelhetı volt, hogy
megemelkedett a támogatási igény a civil szervezetek részérıl polgármester úr irányába, ezért
ennek megfelelıen szükségessé vált a keret összegének emelése.
Ilosfai Gábor képviselı: Több helyen befejezıdtek a beruházások, de a kifizetések még nem
történtek meg. Erre mi lesz a fedezet? Az AGÓRA beruházással és a Béla király tér
felújításával kapcsolatban pénzügyileg hogyan állnak? Elhangzott, hogy van 1 milliárd Ft-ot
meghaladó készpénz tartalék. Ez hol látható a költségvetésben? Az AGÓRA beruházásnál a
2012. évi teljesítés szerepel. Ennek mi az oka?
Pál József igazgatóság vezetı: A beruházások mőszaki kivitelezése csúszott, a mőszaki
átadások megtörténtek, de a pénzügyi zárás még nem történt meg. A végszámlákat a
Közremőködı Szervezet felé továbbítják, melynek jóváhagyása körülbelül 60 nap, ezt
követıen lehet lehívni a rendelkezésre álló támogatást. A kifizetések a teljesítést követıen
tudnak megjelenni a könyvekben. A kincstárnak leadott elsı féléves beszámoló tartalmazza a
készpénz mértékét.
Ilosfai Gábor képviselı: A beruházásokkal kapcsolatosan az önrész mértékére vonatkozott
az elızı kérdése.
Horváth István polgármester: Az Irányító Hatóság közvetlenül a beruházónak utalja át a
támogatás összegét.
Pál József igazgatóság vezetı: Az AGÓRA beruházás önerejével kapcsolatosan a CIB-nél
lekötött kötvény maradvány betétállománya rendelkezésre áll, valamint önerıre vonatkozóan
is nyert pályázaton az önkormányzat 600 millió Ft támogatást.
Zaják Rita képviselı: A könyvvizsgáló úr javasolta, hogy a beszámoló kerüljön
kiegészítésre az önkormányzati többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságok pénzügyi
helyzetének ismertetésével. Ez a következı beszámoló része lesz?
Pál József igazgatóság vezetı: Könyvvizsgáló úr által jelzett kötelezettség a beszámolóra
vonatkozik. A költségvetési rendeletnek ez nem képezi részét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
9

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 37/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.

Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Rita 9 óra 38 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 207/2013.(IX.26.) határozata
a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a magyar nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján
megalakítja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottságot és a
bizottságba választja a következı személyeket:
Csillagné Szántó Polixéna elnök
Nagy László tag
Németh Judit tag
Ódor János tag
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Dr. Várady Zoltán tag
2.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy 1.) pont szerint
hozott döntésérıl tájékoztassa a Tolna Megyei Közgyőlés
elnökét, illetve a Hungarikum Bizottság elnökét.
3.) A Közgyőlés a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
4.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy e
határozatot küldje meg a bizottságba választott személyek
részére.
Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Határidı:
1.) és 3.) pont tekintetében 2013. szeptember 26.
2.) pont tekintetében 2013.október 26.
4.) pont tekintetében 2013. szeptember 30.
5.

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

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 208/2013.(IX.26.) határozata
a
Közbeszerzési
Terv
4.
számú
módosításának
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását
jóváhagyja.
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A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
2013. október 1.
Határidı:
Felelıs:

6.

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis
csoportjaira
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 209/2013.(IX.26.) határozata
az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi
napközis csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
167/2013. (VI.27.) határozatának 1-3. pontjait az alábbiak
szerint módosítja:
„ 1. 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. § (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, 11,5 dajka, illetve
3 pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15,5
pedagógiai munkát közvetlenül segítı) álláshellyel.
A fenntartó a továbbiakban egyéb álláshelyet az
intézményben nem biztosít.
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A feladat-ellátás és a jogszabályi rendelkezések változására
tekintettel 1 óvodapedagógusi és 0,5 technikai álláshely
megszüntetésére, illetve 3 pedagógiai munkát közvetlenül
segítı álláshely bıvítésére kerül sor.

2. 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 a Szekszárdi
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, illetve 3 pedagógiai asszisztens (összességében 22
pedagógus és 14 pedagógiai munkát közvetlenül segítı)
álláshellyel. A jogszabályi rendelkezések változására
tekintettel 3 pedagógiai munkát közvetlenül segítı álláshely
bıvítésére kerül sor.
3.
3.1.A Közgyőlés támogatja, hogy a Szekszárd – Szedres –
Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83.
§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a
Szekszárdi 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, illetve 2 pedagógiai asszisztens
(összességében 16 pedagógus és 10 pedagógiai munkát
közvetlenül segítı) álláshellyel. A jogszabályi rendelkezések
változására tekintettel 2 pedagógiai munkát közvetlenül
segítı álláshely bıvítésére kerül sor.
3.2. A Közgyőlés támogatja, hogy a Szekszárd – Szedres –
Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Mötv. 13.
§ (1) bekezdése, illtve a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézmények,
valamint
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl
rendelkezı 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi 2013/2014. nevelési évi
bölcsıdei és családi napközis csoportjainak indítását:
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A 2. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 1
bölcsıdei csoport indulhat 2 kisgyermekgondozó és 1 dajka
álláshellyel, illetve 1 családi napközis csoport indulhat 1,5
családi napközis nevelı álláshellyel.”
Határidı: 2013. szeptember 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
7.

Iskolai közösségi szolgálat megszervezése
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Zaják Rita 9 óra 40 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Továbbá a bizottság tájékoztatást fog kérni, hogy mely
intézmények kivel kötöttek megállapodást.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: Nem tudja elképzelni, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Mi az a
határ vagy korlát, amíg a gyerekek munkáját igénybe lehet venni?
Ács Rezsı 9 óra 41 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Csillagné Szántó Polixéna képviselı: Az intézményvezetık bölcsességében és
hozzáértésében kell bízni. Vannak olyan jellegő munkák, amelyeket a gyermekek is el tudnak
végezni.
Majnay Gábor osztályvezetı: Az intézményvezetı felelıssége, hogy a gyermekek hol
végzik ezt a munkát. Az intézmények együttmőködési megállapodást fognak kötni, a
gyermekeknek lesz egy mentoruk, aki a munkájukat segíti. Szakfeladatot a diákok nem
láthatnak el. A szülı hozzájárulása is szükséges a gyermek munkavégzéséhez.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 210/2013.(IX.26.) határozata
iskolai közösségi szolgálat megszervezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
támogatja az iskolai közösségi szolgálat teljesítésével
kapcsolatos feladatok ellátását és felkéri az önkormányzat által
fenntartott intézmények vezetıit, hogy mőködjenek közre az
iskolai közösségi szolgálat megszervezésének biztosításában.
Határidı:
Felelıs:

8.

2013.szeptember 27.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 211/2013.(IX.26.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói
megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı felhívással hirdeti
meg a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51.) magasabb vezetıi beosztására vonatkozó
pályázatot.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás közzétételérıl és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.
Határidı:

2013. október 15.
2014. február 28.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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9.

Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 212/2013.(IX.26.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı felhívással hirdeti
meg a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Szent
István tér 10.) magasabb vezetıi beosztására vonatkozó
pályázatot.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás közzétételérıl és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.

10.

Határidı:

2013. október 15.
2014. január 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı intézményi és
közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” címő pályázat
benyújtásának jóváhagyására
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az elıterjesztést.
Horváth István polgármester: Ismerteti a pályázat tartalmát.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Dr. Hadházy Ákos képviselı: Javasolja, hogy egy kisebb elkerített rész is legyen a kisebb
gyermekek részére.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 213/2013.(IX.26.) határozata
„Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévı
intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és
megújítása” címő pályázat benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja „Szekszárd MJV Önkormányzatának
kezelésében lévı intézményi és közterületi játszóterek
szabványosítása és megújítása” címő pályázat benyújtását a
Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
2.
A Közgyőlés a projekt megvalósításához szükséges
23.433.401 Ft önerıt a 2013. évi költségvetés „Felhalmozási
tartalék maradvány” terhére biztosítja.

11.

Határidı:

2013.szeptember 26.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014.
évi fordulójához történı csatlakozásra
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı: A minisztérium az önerı mértékének megfelelı
kiegészítést nyújt. Általában 130-140 gyermeket érint ez a pályázat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 214/2013.(IX.26.) határozata
a
Bursa
Hungarica
Felsıoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2014.
évi
fordulójához
történı
csatlakozásról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése csatlakozik a hátrányos szociális helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat
kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló
nyilatkozat aláírására.
3. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. évi
ösztöndíj pályázatára 6 millió Ft önkormányzati önrészt biztosít,
melyet a 2014. évi költségvetési rendeletében a „Mőködési
tartalékok” elıirányzatok között szerepeltet.
Határidı:

1-2. pontok tekintetében: 2013. október 11.
3. pont tekintetében: 2014. február 28.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
12.

Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2013. évi Bizottsági Keretébıl 100.000 Ft-ot kerüljön
átcsoportosításra a Fejlıdésben Hátráltatott Gyermekek Alapítványa részére az általa
szervezett rendezvény lebonyolításához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 215/2013.(IX.26.) határozata
alapítványi pályázatok támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Humán Bizottság 2013. évi Civil Keretébıl 1.770.000.- Ft-ot
átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására:
Chance á Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány: 50.000,- Ft
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány: 100.000,- Ft
„Szekszárdi Röntgen” Alapítvány: 180.000,- Ft
Az Egészségért Alapítvány: 50.000,- Ft
Gyöngysor Alapítvány: 60.000,- Ft
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány: 80.000,- Ft
„JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány: 50.000,- Ft
Nyitott Világ Alapítvány: 70.000,- Ft
Csizmazia Alapítvány a Jövı Igéretes Gyermekeiért: 50.000,- Ft
Magyarországi Román Kulturális
Közhasznú Alapítvány:
50.000,- Ft
Tolna Megyei Állat- és Természetvédı Alapítvány:100.000,- Ft
Keresztény Nevelésért Alapítvány: 80.000,- Ft
Sportélmény Alapítvány: 50.000,- Ft
CSIGA-BIGA Mozgás- és
Képességfejlesztı
Alapítvány:
70.000,- Ft
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány: 80.000,- Ft
Szekszárd Big Band Alapítvány: 50.000,- Ft
„Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány:100.000,- Ft
„Az Én Ovim” Alapítvány: 50.000,- Ft
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány:
50.000.- Ft
Eszterlánc Alapítvány: 70.000,- Ft
Szekszárdi Kamarazenekari Alapítvány: 80.000,- Ft
PONT-E Alapítvány: 50.000,- Ft
Lelki Egészségünkért-Szekszárd Alapítvány: 50.000,- Ft
Kék Madár Alapítvány: 150.000,- Ft
2.
A Közgyőlés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2013.
évi Bizottsági Keretébıl 50.000.- Ft-ot átcsoportosít a Zöldtárs
Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2013.
szeptember 16-22. között megrendezésre kerülı Európai
Mobilitási Hét program lebonyolításához.
3.
A Közgyőlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013. évi Bizottsági Keretébıl 100.000 Ft-ot átcsoportosít a
Fejlıdésben Hátráltatott Gyermekek Alapítványa részére az
általa szervezett rendezvény lebonyolításához.
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4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.

13.

Határidı:

2013.szeptember 26.
4.pont tekintetében: 2013. október 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött
együttmőködési megállapodások felülvizsgálatára
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 216/2013.(IX.26.) határozata
a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben
megkötött
együttmőködési
megállapodások
felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Szekszárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttmőködési
megállapodásokat felülvizsgálta és az együttmőködési
megállapodások módosításait az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
együttmőködési megállapodások módosításának, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodások
aláírására.
Határidı:

2013. október 1.

Felelıs:

Horváth István polgármester
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14.

Partnervárosi megállapodás megkötésének jóváhagyása
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Parlamenti delegációval a nyáron alkalma volt Tajvanon
látogatást tenni, melynek lényege a tajvani-magyar együttmőködés szorosabbá tétele, és a
kereskedelmi kapcsolatok kiépítése volt. Tajvanon két partnervárosi együttmőködést kötöttek,
az egyiket Dabas városa kötötte az egyik ottani tartománnyal, a másikat Szekszárd városa
kötötte Youchih Township városával. Ez a szándéknyilatkozat azt teszi lehetıvé, hogy
szekszárdi borokat tajvani piacokon megjeleníthessenek. Ebben az önkormányzatnak
közvetítı szerepe van, valamint tajvani és kínai turisták Magyarországon, illetve Tolna
megyében való jövıbeli jelenlétét tenné lehetıvé. Példaértékő gazdasági fejlıdés
tapasztalható Tajvanon. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerében ez egy fontos
lehetıség lehet. Kéri, hogy a szándéknyilatkozatot közgyőlési döntéssel erısítsék meg.
Gazdasági kötelezettsége nincs a városnak.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Örömmel veszi a nemzetközi kapcsolatok bıvülését. Bár
polgármester úr kiutazása nem járt költséggel, de ha a testvérvárosi kapcsolat kialakul, akkor
a hagyományok továbbvitele fontos. Az eddigi kapcsolatoknak milyen gazdasági hozadéka
volt? A határon túli közösségekkel a kapcsolat ápolása nagyon fontos, még ha a kiutazás és a
fogadás költségekkel is jár. A jó gazda gondosságával építsék a kapcsolatokat, és az eddig
elfogadott kapcsolati formákat ne terjesszék ki például tajvani látogatásokra.
Szándéknyilatkozatként támogatja a kezdeményezést.
Dr. Haag Éva alpolgármester 9 óra 58 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fı
képviselı.
Horváth István polgármester: Fontos a magyar közösségekhez való kötıdés, a gazdasági és
az önkormányzati tapasztalatcsere. De a város gazdasági vállalkozásai számára kapcsolati
lehetıség biztosítása is fontos kérdés. Kína egyik városával kötöttek partnervárosi
kapcsolatot, azóta Kínából sok kereskedı érkezett Szekszárdra ennek a kapcsolatnak
köszönhetıen. A magyar borászoknak a legnagyobb export piaca a kínai piac. Dinghai város
vállalkozói már több konténer bort vásároltak szekszárdi borászoknál. Tajvan szintén magyar
diplomáciai kapcsolatokat keresett, és október 5-én Magyarországra érkezik egy gazdasági
küldöttség. Az elızetes egyeztetéseken felmerült, hogy magyar borokat szeretnének Tajvanra
vinni. Ez a partnervárosi kapcsolat nem jár semmiféle kötelezettséggel, elsısorban egy
diplomáciai megállapodás.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: A partner- és testvérvárosi kapcsolat közötti különbséget
jobban hangsúlyozzák a média felé.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 217/2013.(IX.26.) határozata
Youchih Township városával partnervárosi együttmőködési
megállapodás megkötésének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város és Youchih
Township
város
(Tajvan)
közötti
partnervárosi
együttmőködésrıl szóló megállapodás megkötését.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.

15.

Határidı:

2013. szeptember 26.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Külföldi meghívások
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Az idei évben ünnepelték Lugos városával a kapcsolat 20.
éves évfordulóját. Az ünnepségen megerısítették a testvérvárosi kapcsolatot. A francia
testvérvárosba egy programegyeztetésre fog delegáció kiutazni, amelyen a következı két év
programjait egyeztetik.
Berlinger Attila kommunikációs referens: A bezons-i meghívás lényege, hogy lassan az 50.
évfordulójához közeledik ez a kapcsolat, és a kialakult hagyomány szerint a következı két
évre vonatkozóan a civil és az egyéb más területen mőködı kapcsolatokat a két fél
megtárgyalja. Az elıkészítések megtörténtek, Szekszárdon az igényeket felmérték. Továbbá
Waregem városával is jubileumot ünnepelnek idén, októberre érkezett ezzel kapcsolatban egy
meghívás.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a Waregembe utazó 4 fıs delegációt Ács
Rezsı alpolgármester vezesse.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 218/2013.(IX.26.) határozata
külföldi meghívásokról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése jóváhagyja az augusztus 14-15-én Lugoson járt
önkormányzati delegáció részvételét a két város közötti
jubileumi testvérvárosi ünnepségen.
2.)
A Közgyőlés elfogadja a Bezons-i programegyeztetésre
szóló meghívást és az elıterjesztésben szereplı személyeket
javasolja a kiutazó delegáció tagjai közé.
3.)
A Közgyőlés elfogadja Waregem város meghívását az
október 25-29. között rendezendı jubileumi ünnepségre és
támogatja Ács Rezsı alpolgármester vezetésével 4 fıs delegáció
kiutazását.
4.)
A Közgyőlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a külföldi kiutazásokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye
meg és gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a 2013. évi
költségvetés „Egyéb általános kiadások” címő, 510005. sz.
ügyletkód (nemzetközi kapcsolatok) alatt betervezett elıirányzat
terhére.
2013. október 31.
Határidı:
Felelıs:
16.

Horváth István polgármester

Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 219/2013.(IX.26.) határozata
lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Asztalitenisz Club Szekszárd, valamint a
Szekszárdi Fekete Gólyák KC részére 2013. szeptember 1.
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napjától 2014. augusztus 31. napjáig az alábbi önkormányzati
lakásokat biztosítja a 214/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. számú
határozatban foglalt feltételekkel:
Asztalitenisz Club Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 4.
Szekszárdi Fekete Gólyák KC
Szekszárd, Kölcsey ltp. 3. II. em. 2
Szekszárd, Alisca u. 7. fsz. 2.
II.) A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételérıl.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
17.

Képviselıi indítvány
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ilosfai Gábor képviselı

Ilosfai Gábor képviselı: Ismerteti a képviselıi indítványban foglaltakat.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı alpolgármester: Javasolja, hogy a közgyőlés a határozati javaslat A.) változatát
fogadja ez azzal a módosítással, hogy a mai ülésen döntsenek a rendelet elfogadásáról is,
mely az elıterjesztés mellékletében szerepel.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 220/2013.(IX.26.) határozata
képviselıi indítványról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Ilosfai Gábor képviselı úrnak az építményadóról szóló
18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos indítványát - az adókedvezmény 2013. január 1-tıl
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visszamenıleges alkalmazásának elrendelése kivételével –
elfogadja.
Határidı:

2013. szeptember 26.

Felelıs:

dr. Göttlinger István aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 38/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az
építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

18.

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 221/2013.(IX.26.) határozata
a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2013. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló
beszámolót elfogadja.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft.-nek, és a Humánszolgáltató Központ munkatársainak,
továbbá
az
önkénteseknek
az
étkeztetésben
való
közremőködésért.
Határidı:
Felelıs:

2013.szeptember 26.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe, Zaják Rita elhagyja az
üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
19.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. II. negyedév)
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyőlésének 222/2013.(IX.26.) határozata
a 2013. április 1. – 2013. június 30. közötti idıszakban
átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2013. április 1. – 2013. június
30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 26.
Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 21 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 12 fı képviselı.
20.

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

Horváth István polgármester: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbi 6)
ponttal: „A Közgyőlés pályázatot nyújt be Szatmári Juhos László Remete szobrával a
Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Mővészetek Kollégiuma köztéri szobor pályázatára. A mő a
Kápolna téren a Remete-csurgónál kerül elhelyezésre a csurgó felújításával egyidejőleg.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt , melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 223/2013.(IX.26.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
szóló
beszámoló
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1)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése a 64/2013.(III.28.), 77/2013. (IV.25.), 80/2013. (IV.
25.), 121/2013.(V.30.), 130/2013.(V.30.), 133-134/2013.
(V.30.), 141/2013. (V. 30.), 143/2013.(V.30.) határozat 3.
pontja,
144-145/2013.(V.30.),
155-158/2013.(VI.12.),
162/2013.(IV.27.),
164-171/2013.(VI.27.),
173174/2013.(VI.27.),
176-182/2013.(VI.27.),
184195/2013.(VI.27.), 197-202/2013.(VII.25.), 204/2013.(VII.25.)
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2)
A Közgyőlés az 52/2013.(II.28.) határozat határidejét
2013. december 31-ig meghosszabbítja.
3)
A Közgyőlés a 175/2013. (VI. 27.) határozat határidejét
2013. december 31-ig meghosszabbítja.
4)
A Közgyőlés a 196/2013. (VI. 27.) határozat határidejét
2013. december 31-ig meghosszabbítja.
5)
A Közgyőlés tudomásul veszi a 203/2013.(VII.25.)
határozat végrehajtásáról szóló beszámolót és jóváhagyja, hogy
az adásvétellel vegyes csere esetén a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. a cserealapot képezı ingatlant a tulajdonában lévı üresen
álló garázsokból biztosítsa.
6)
A Közgyőlés pályázatot nyújt be Szatmári Juhos László
Remete szobrával a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális
Mővészetek Kollégiuma köztéri szobor pályázatára. A mő a
Kápolna téren a Remete-csurgónál kerül elhelyezésre a csurgó
felújításával egyidejőleg.
Határidı:

2013. szeptember 26.
5) pont tekintetében: 2013. november 10.
6) pont tekintetében: 2013. szeptember 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 23 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
21.

Javaslat intézményi tanácsba történı delegálásra
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az alábbi személyek delegálását
javasolja az intézményi tanácsokba:

27

 Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Iskola és
Pedagógiai Intézet:
Dr. Haag Éva
 Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola:
Csillagné Szánthó Polixéna
 Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola:
Máté Péter
 Szekszárdi Baka István Általános Iskola:
Kıvári László
 Szekszárdi Garay János Gimnázium:
Ács Rezsı
 Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola:
Lemle Béláné
 Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola:
Dr. Horváth Kálmán
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt , melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 224/2013.(IX.26.) határozata
intézményi tanácsba történı delegálásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3)(4) bekezdése alapján az oktatási intézmények intézményi
tanácsába az alábbiak szerint delegálja a képviselıket:
Szekszárdi
Garay
János
Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Iskola és
Pedagógiai Intézet
Szekszárdi
Babits
Mihály
Általános Iskola
Szekszárdi
Dienes
Valéria
Általános Iskola
Szekszárdi
Baka
István
Általános Iskola
Szekszárdi
Garay
János
Gimnázium
Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
Tolna Megyei Szent László
Szakképzı Iskola

Dr. Haag Éva

Csillagné Szánthó Polixéna
Máté Péter
Kıvári László
Ács Rezsı
Lemle Béláné
Dr. Horváth Kálmán

Határidı: 2013. szeptember 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
Zaják Rita 10 óra 25 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
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22.

Javaslat a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján kiegészítı támogatás igénylésére
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Tamási Anna osztályvezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Miért van szükség a pályázat benyújtására, ha a gazdálkodás rendben
van?
Horváth István polgármester: Ha jogosult az önkormányzat a támogatásra, akkor hiba lenne
nem benyújtani az igénylést.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 225/2013.(IX.26.) határozata
kiegészítı támogatás igénylésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı
támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján
támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához 2013. szeptember 30-ig.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról,
továbbá felhatalmazza annak aláírására.
Határidı:
Felelıs:

23.

2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Alapítói döntés a Szekszárdi Vasárnap hetilap kiadói jogának átadásáról
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Javaslata, hogy gondolják át hová lehetne még kivinni a
Szekszárdi Vasárnapot, mivel nagyon sok közület (munkahely, iroda stb.) jelezte, hogy
szívesen olvasnák a helyi lapot.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 226/2013.(IX.26.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése,
mint a Szekszárdi Vasárnap alapító tulajdonosa, a lap kiadására
vonatkozó feladatot Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában – 2013. szeptember 30-i határnappal
- megszünteti és a kiadói feladatok ellátásával – 2013. október 1.
napjától - a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatóját bízza
meg.
A Közgyőlés felkéri a lap kiadóját, hogy a tevékenység
ellátásával kapcsolatos megállapodásokat 2013. december 31-i
határnappal vizsgálja felül. A jelenleg a kiadásért felelıs jegyzı
által megkötött megállapodások, az abban foglalt feltételekkel
2013. december 31. napjáig hatályban vannak, de az abban
foglaltak végrehajtását a jelen határozattal megbízott kiadó látja
el.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a kiadói jog
változásával kapcsolatos okiratok aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

24. Kérdések, interpellációk
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez:
„Elsı pont” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az 1948-as forradalom hısei követeléseiket 12 pontban
foglalták össze, és talán nem véletlenül került a legelsı és legfontosabb helyre a következı
pont: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.” A Szekszárdi Vasárnap fejlécére az
van írva, hogy „Szekszárd Város közéleti hetilapja”, nem pedig az, hogy a „polgármester
lapja”. Ebben az újságban 15 éve létezik egy sorozat, melynek címe: „Érdekli? Bemutatjuk!”
Az interjú alanyokkal érdekes és személyes hangvételő cikkek jelennek meg, majd a cikkek
végén az interjúalany tesz javaslatot, hogy a városlakók közül kirıl szeretne a következı
héten olvasni. A július 7-i lapszámban édesapját, Hadházy Árpádot nevezték meg. A
beharangozott interjú édesapjáról azonban nem jelent meg. Ehelyett egy más interjúalannyal
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készített interjú elején bejelentette az újságíró, hogy az „Érdekli? Bemutatjuk!” sorozat 15 év
után megszőnt. Polgármester úr hogyan veszi a bátorságot a nyilvánvaló cenzúrához? Arra
kéri polgármester urat, hogy mondjon le most vagy mihamarabb.
Dr. Horváth Kálmán és Kıvári László 10 óra 35 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van
12 fı képviselı.
Horváth István polgármester: Képviselı úr interpellációját nem tudja értelmezni, az
SZMSZ szerint egy önkormányzati feladatkörhöz tartozó ügyben lehet interpellációt tenni, ezt
nem tekinti annak. Nem kíván lemondani tisztségérıl. Azért vannak itt, hogy a város
eredményes legyen. Büszke az elmúlt években elért eredményekre, és ennek szellemében
kívánja munkáját a jövıben végezni. A Szekszárdi Vasárnapban nincsen cenzúra.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A választ nem fogadja el.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı - 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez: „Zugló
és Szekszárd” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Tegnap megjelent a sajtóban egy hangfelvétel, melynek
lényege, hogy egy vállalkozó beszámolt arról, hogy a zuglói polgármester részére azért, hogy
egy közbeszerzést megnyerjen 20%-ot kellett neki visszaosztani. Ez nyilván egyelıre nem
egy leellenırzött és nem egy egyértelmő bizonyíték. Interpellációját azért is teszi, mert itt is
hallott az ember több hasonló esetrıl, nemcsak az utolsó években, hanem jóval régebben is.
Ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy a zuglói példánál egy 400 millió Ft-os
keretszerzıdésrıl volt szó. Interpellációja azért is aktuális, mert itt is volt egy keretszerzıdés,
40-50 millió Ft-os útfelújítási munkálatokra írtak ki közbeszerzést. Ezt megnézte és ami
számára döbbenetes volt, hogy erre a munkára egyetlen jelentkezı volt, nem volt más
pályázó. Ha nincsen verseny, akkor nem biztos, hogy a legjobb üzletet lehet megkötni. Mi
indokolhatja, hogy csak egy pályázó induljon egy útkátyúzási vagy egy bármilyen
közbeszerzési pályázaton? Ennek egyetlen indoka lehet, az hogy speciális feladatot fog
ellátni, de itt nem errıl van szó. Lehet az az indok, hogy olyan jól megy a gazdaság, hogy a
konkurenciának nincs kapacitása. Sajnos a harmadik lehetıség, talán a legvalószínőbb a mai
gazdasági helyzetben, az hogy a többi pályázó úgy tudja, hogy itt is elıre le van „zsírozva” az
eredmény és kár azon fáradni, hogy egy közbeszerzési ajánlatot összeállítson. Nem
bizonyítható, de meglehet ennek is a gyanúja. Ez ellen azzal tudnának védekezni, ha minél
átláthatóbbá tudnák tenni a közbeszerzéseket. A múltkori elıterjesztésével, amit a kormányzó
koalíció egyszerően lesöpört, azt szerette volna elérni, hogy átláthatóbbá legyenek a
közbeszerzések. Akkor fı érvként az hangzott el, hogy minden törvényes és nincs
törvényességi észrevétel egyetlen közbeszerzés ellen sem. Törvényes keretek között is lehet
csalni, vagy legalábbis megvan a lehetısége. Szekszárdi közbeszerzések között is volt olyan
kiírás, ahol szerinte indokolatlanul magas referenciákat kértek. Például főnyírásnál több ezer
hektár főnyírást kértek referenciaként, pedig ezt a munkát egy kisebb cég, vagy akár az
önkormányzat cége is meg tudná tenni akár közmunkásokkal. Látott olyan közbeszerzést, ahol
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formai kifogásokkal zárták ki a 10%-kal olcsóbb ajánlatot. Látott olyan közbeszerzést, ahol
arra hivatkozva zártak ki egy ajánlatot, hogy irreálisan alacsony árat adott, a nyertesnél 10 %kal alacsonyabb ajánlatot tett. Reméli, hogy ez a 10% nem rossz helyre ment. Látott olyan
közbeszerzést is, ahol szubjektív bírálat nagyon nagy pontszámmal jelent meg, és ekkor
megvan a gyanú, hogy szándékosan a drágább pályázatot preferálják, volt ilyen eset is,
amikor egy jóval drágább pályázat nyert szubjektív bírálat alapján. Miért nem akarja a
kormányzó koalíció nyíltabbá tenni a közbeszerzést? Miért nem akarják, hogy minél többen
belelássanak? Van elképzelésük, hogy mit tehetnének azért, hogy zuglói esethez hasonló
pletykák, Szekszárdon ne hallatszanak?
Ács Rezsı alpolgármester: Mi a kérdés? Mire válaszoljon?
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Miért nem támogatta a kormányzó koalíció az elızı
képviselıi indítványát a közbeszerzési szabályzat módosítására vonatkozóan, mely szerint a
közgyőlés hagyja jóvá a kiírásokat és a beérkezı pályázatok ne a budapesti céghez
érkezzenek, hanem itt a hivatalban történjen a bontás? Szándékoznak olyan intézkedést tenni,
amely átláthatóbbá teszi ezt a folyamatot, és ami megelızheti ezeket a pletykákat?
Ács Rezsı alpolgármester: Nem tudja értelmezni az interpelláció lényegét. Képviselı úr
lassan túllépi azt a határt, ami a rágalmazás és az interpelláció közötti határvonalat jelenti. Ha
bármi olyanról van Hadházy képviselı úrnak tudomása, ami törvénytelen vagy nem felel meg
a hatályos jogszabályoknak, tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Amikor ez a folyamat
elindult, a közbeszerzések ebben a rendszerben kezdtek mőködni, akkor képviselı úr évekig
elfogadta ezt a metódust, több olyan közbeszerzéssel kapcsolatban is, amelynek képviselı úr
volt az ügygazdája. Soha probléma nem vetıdött fel. Nem tud olyan eljárásról, amely
megindult volna bármely nyertes pályázó vagy az önkormányzat ellen. Képviselı úr ne
pletykákra hivatkozzon, ennek nem a közgyőlési teremben van a helye. Hadházy képviselı úr
évekig elfogadta ezt a rendszert, mióta kilépett a FIDESZ Frakcióból ez a rendszer
törvénytelenné és jogszerőtlenné vált. Ha bármilyen olyan információ jut képviselı úr
birtokába, amely azt támasztja alá, hogy törvénytelenséget követett el bárki a folyamat során,
akkor a jogi fórumokon tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Azért nem szavazta meg a
múltkor a FIDESZ Frakció képviselı úr indítványát, mert nem tudnak olyan körülménynek a
változásáról, amely az elızı 5 év alatt jól mőködı rendszert befolyásolta volna.
Kıvári László 10 óra 53 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem törvénytelenséget mondott, hanem törvénytelenségnek a
gyanúját, amely felmerülhet a rendszerbıl. Négy példát sorolt fel, hogyan lehet törvényesen,
vagy legalábbis törvényesnek látszó módon, de elıre biztosítani a nyertest. Régóta jelezte
frakción belül is, hogy ezek az elbírálások nincsenek rendjén. Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı - 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott.
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• Ilosfai Gábor képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez „Ki a nyertes?”
címmel
Ilosfai Gábor képviselı: Szeptember 20-án volt a megyei közgyőlés, és a megye pályázatait
tárgyalta a közgyőlés. Érdekes adatok láttak napvilágot. Az anyag a 2007-2013. évek
pályázatait vizsgálta és a 2014-2020. közötti idıszakra várható feladatokat elemezte. A 20072013. évek között például olyan adatok szerepeltek, hogy Tolna megyében 2990 pályázatot
regisztráltak, miközben Baranya megyében 6145, Somogy megyében 4701 pályázatot, ezzel
az utolsó elıtti Tolna megye a sorban. Az egy fıre jutó támogatások összege is alacsony a
megyében. 2014-2020. közötti idıszakban, a dél-dunántúli régióban a kiosztható támogatás
2,8 %-kal kevesebb, mint az elızı idıszakban. Utána lehet annak nézni, hogy Szekszárd
hogyan szerepelt az EU-s pályázatok tekintetében? Kíván valamint tenni a fideszes vezetés,
hogy ez a tendencia, ami a megyében érzékelhetı, megváltozzon?
Horváth István polgármester: Az említett anyagot nem ismeri. Büszke arra, hogy Szekszárd
az elmúlt idıszakban sikeres volt az EU-s források lehívásával kapcsolatosan. Szinte minden
beadott pályázatot a város megnyert. Szekszárd a megyén belül biztosan kiemelkedik. A
gazdasági társaságok közül is több szekszárdi cég is nyert pályázatokon. Konkrét választ most
nem tud adni.
Ilosfai Gábor képviselı: Kéri, hogy polgármester úr a következı közgyőlésre készüljön fel,
hogy ez Szekszárdot hogyan érinti. Régiós szinten 2,8%-kal kevesebb támogatást kap a régió.
Elfogadja a választ.
• Ilosfai Gábor képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szelektív
hulladékgyőjtéssel kapcsolatban
Ilosfai Gábor képviselı: A nyár folyamán elindult egy akció, a szelektív győjtıket helyeztek
el lépcsıházakban. Ezzel kapcsolatban problémák merültek fel. Papírt és mőanyagot lehet
betenni a győjtıbe, és a mőanyagot tartalmazó rész kellemetlen szagú volt. Megoldható, hogy
a győjtı a lépcsıház elé kerüljön?
Horváth István polgármester: Felkéri Ács Rezsı alpolgármestert a válaszadásra.
Ács Rezsı alpolgármester: Kísérlet jelleggel a nyáron elindították a tömbházas övezetben a
házhoz menı szelektív hulladékgyőjtést, mely 2015. évtıl kötelezı lesz minden
közszolgáltatónak. 30 lépcsıházban lett kihelyezve a győjtıedény, pozitív visszajelzések
érkeztek. Közösen kell kitalálni azt a megoldást, mely hosszútávon követhetı és végigvihetı
lesz. Ha a lakók a győjtıedényt arra a célra használják, amire szánták, akkor nem lesz
kellemetlen szag. Ha az épületek elé helyezik ki a győjtıedényt, akkor a környezet rendben
tartása nehezebb lesz, ez sokkal több problémával járna.
• Ilosfai Gábor képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a szekszárdi
helyközi járatokkal kapcsolatban
Ilosfai Gábor képviselı: Külterületen a Decsi-hegyen élık keresték meg, hogy a helyi
járattal el tudnak menni a déli körforgalomig, de onnan gyalog kell közlekedniük 1 km-t a
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házukig. A helyi bérleteket a Volán által mőködtetett helyközi járatokon nem lehetne
használni?
Horváth István polgármester: A Decsi-hegy közigazgatásilag nem Szekszárdhoz tartozik.
Írásban kéri, hogy tegyék meg a bejelentést és meg fogják vizsgálni az ügyet.
• Ilosfai Gábor képviselı kérdése
közvilágítással kapcsolatban

Dr.

Göttlinger

István

aljegyzıhöz

a

Ilosfai Gábor képviselı: A déli körforgalom után vannak E-ON oszlopok, a lakók kérik,
hogy legyen közvilágítás.
Märcz László igazgatóság vezetı: A déli bevezetı szakaszon még nincs megoldva a
közvilágítás, sok az igény a város más területeirıl is. Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság vizsgálja meg a felvetést.
Horváth István polgármester: A kerékpárút felé szeretnék a világítást kiépíteni. Az északi
részen is vannak hasonló problémák.
A közgyőlés a napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.
25.

Köszönetnyilvánítás a Szüreti napok rendezıinek
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László képviselı

Kıvári László képviselı: Nagyon sikeres volt az idei rendezvény. Javasolja, hogy egy
határozattal köszönjék meg a fı szervezık munkáját és a szponzorok támogatását.
Dr. Horváth Kálmán 11 óra 22 perckor visszatér az ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna
elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
Horváth István polgármester: Egyetért a javaslattal. A négy nap alatt több mint 60.000
látogatója volt a rendezvénynek. Nagy sikert aratott a Vármegyeháza kertje és a felújított Béla
király tér. A vásárlók is elégedettek voltak a minıséggel.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 227/2013.(IX.26.) határozata
köszönet nyilvánításról a Szüreti Napok program
szervezıinek és támogatóinak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
megköszöni a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény
szervezıinek és támogatóinak a munkáját a sikeres és
színvonalas programsorozat létrehozásáért és lebonyolításáért.
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Határidı:
Felelıs:

2013. szeptember 30.
Horváth István polgármester

A közgyőlés folytatja a 24. napirendi pont tárgyalását.
• Zaják Rita képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez:
polgármester úr?” címmel

„Mit titkol

Zaják Rita képviselı: Igaz a hír, hogy polgármester úr, FIDESZ-es országgyőlési képviselı
megtiltotta, hogy a városban tartózkodó LMP-s országgyőlési képviselı, Szél Bernadett
konzultáljon az önkormányzat munkatársaival? Képviselı asszony a szociális nyári
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elıre egyeztetett idıpontban kívánt találkozni az
önkormányzat köztisztviselıivel, azonban polgármester úr az utolsó pillanatban
megakadályozta, hogy a köztisztviselık segítıkészen, törvényi kötelezettségükhöz híven a
képviselı asszony rendelkezésére álljanak.
Horváth István polgármester: Szél Bernadett képviselı asszony egy bejelentést is tett a
Kormányhivatalhoz ezzel kapcsolatosan. Külföldön tartózkodott, amikor az LMP helyi
képviselıje bejött a titkárságra és olyan kérdést fogalmazott meg, hogy Szél Bernadett
képviselı asszony egy filmet forgat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan és felkérték, hogy
nyilatkozzon ebben a filmben, illetve hogy egy köztisztviselı is nyilatkozzon. Miután
külföldrıl hazatért, jelezte, hogy nem kíván egy LMP-s propaganda filmben nyilatkozni, és
elmondta a szekszárdi hölgynek, hogy nem tartja szerencsésnek, hogy egy párt propaganda
filmjében egy köztisztviselı szerepeljen. Nem volt tisztázott, hogy milyen filmet készítenek,
milyen célra szeretnék ezt felhasználni. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adatok
nyilvánosak, mai ülésen tárgyalta a közgyőlés az ezzel kapcsolatos beszámolót. Ez a felkérés
egy párt filmjében való szereplésre vonatkozott, ebben nem kívánt részt venni. Ezek a tények,
azóta sem kereste meg Szél Bernadett asszony, hogy tisztázza ezeket a körülményeket, hogy
milyen felhatalmazás alapján, milyen célból, milyen filmet szeretne itt forgatni.
• Zaják Rita képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez: „Mi lesz veled
Diákétkeztetési Kft?” címmel
Zaják Rita képviselı: A májusi közgyőlésen tárgyalták a Diákétkeztetési Kft. helyzetét. Az
ülésen elhangzott, hogy júniusban egyeztetnek a Kft. mőködését illetıen. A társaság saját
tıkéje 2010. évtıl mínuszban volt, így már régóta nem felel meg a mőködés a törvényi
elıírásoknak. Volt megbeszélés, egyeztetés ennek sorsáról? Ha nem volt, akkor mit kívánnak
tenni az ügyben?
Horváth István polgármester: Írásban fog válaszolni a kérdésre. A közgyőlésnek volt egy
döntése, hogy az üzemeltetést felül kell vizsgálni, ez ki van adva szakembereknek.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı ügyrendi hozzászólás: Kéri a jelenlévık, képviselı-társak
együttmőködését ártatlan áldozatokra való emlékezéshez. Az ügy aktualitását az adja, hogy
szeptember 30-án történt az az esemény, amelyre kíván emlékezni a közgyőléssel együtt,
amennyiben ezt megteszik. 1975. szeptember 29-én a Magyar Népköztársaság fıvárosában,
Budapesten irodát nyitott a Palesztin Felszabadítási Szervezet és akkoriban Magyarországnak
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más kapcsolata volt Izrael Állammal. Másnap, szeptember 30-án a MALÉV járatát Bejrút
közelében rakétatámadással lelıtték, 60 áldozat máig nem teljesen ismert, az utas lista
titkosított, 38 éve húzódik az ügy. Nyilvánvaló a politikai háttér, elképzelhetı, hogy annak
idején a Magyar Népköztársaság fegyvert is szállított VIDEOTON alkatrészek címén
valahová. De mint ahogy 2001. szeptember 11-én nem mentek be sokan a tornyokba
dolgozni, erre a repülıre a 60-on kívül még 53 jegyet megvásároltak, de nem szálltak fel a
repülıre. Azóta is az áldozatok hozzátartozói keresik az igazságot, noha az államtól kaptak
bizonyos összeget, de minden titkosítva van. Polgármester úrtól azt kéri, hogy függetlenül
attól, hogy miért következett be ez az esemény, egy perces néma felállással emlékezzenek
meg az aktualitást illetıen.
Horváth István polgármester: A Hısök Napján megteszik ezeket a gesztusokat. Kéri a
közgyőlés bölcs döntését, nem biztos, hogy most aktuális egy jövıbeni eseménynek a mostani
egy perces megemlékezése.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Répássy Róbert országgyőlési képviselı, Kövér László a
ház elnöke a legmagasabb szinten foglalkoznak az üggyel. Nyilvánvaló, hogy az okokat, az
eseményeket tisztázni nem lehet, amikor a fekete doboz sincs meg. A brit királyi
haditengerészet részérıl felajánlás történt a roncsok kiemelésére, de minden titkosítva van,
semmi nem történhet. A tény azonban tény, foglakozik vele az Origó, a HVG, a Magyar
Nemzet, a házelnök, a képviselık, a közgyőlés annyit megtehetne, hogy az ártatlan
áldozatokra megemlékezzenek.
Dr. Fajszi Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita 11 óra 35
perckor elhagyja az üléstermet, Csillagné Szánthó Polixéna visszatér az ülésterembe, jelen
van 9 fı képviselı.

Horváth István polgármester: De melyik ártatlan áldozatokra?
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: A 60 ártatlan, a repülın utazó áldozatra való
megemlékezést kéri a politikai fennhangokat félretéve.
Horváth István polgármester: Minden közgyőlésen egy perces megemlékezések lehetnének
például a kenyai ártatlan áldozatokkal kapcsolatosan, vagy az afganisztáni áldozatokkal
kapcsolatosan. Egy idı után elveszti a súlyát a megemlékezés méltósága. Írásban tegye meg
képviselı úr a javaslatát a megemlékezés menetére vonatkozóan, és akkor az év egy bizonyos
napján megadja a teret arra, hogy megemlékezzenek, de ezt ad-hoc módon minden
közgyőlésen nem lehet felhozni, az ülés menete szempontjából ezt nem lehet kezelni.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: Hivatalos álláspont nincs, éppen a titkosítások miatt, hogy
kik követték el vagy miért zuhant le a repülıgép. Tehát ez nem Izrael Állam elítélését jelenti.
Ez egy 38 éves rehabilitáció, egy gesztus a közgyőléstıl arra vonatozóan, hogy az akkori nem
igazán kegyelettel kezelt áldozatokra megemlékeznek, az aktualitás miatt.
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A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Tóth Csaba Attila képviselı ügyrendi javaslatát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı - 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 4
tartózkodással elvetett.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 40
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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