Szám: IV. 52/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. január 18-án (szerdán) 17 óra
30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László,
Máté Péter, dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradt: Halmai Gáborné, Lemle Béláné, dr. Hadházy Ákos képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott,
és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
(1. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2./

Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatósággal a Szekszárd, Garay tér 9. sz. alatti
„általános iskola” megnevezéső ingatlan megvásárlása ügyében a vételár-hátralék
megfizetésének ütemezésérıl szóló 166/2011.(VIII.18.) szekszárdi öh. határozat
módosítására
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Az „Év Tőzoltója” kitüntetı címre vonatkozó rendelkezést nem lenne szükséges
módosítani, mivel már nem az önkormányzat tőzoltósága?
Horváth István: A közgyőlés a továbbiakban is szeretne elismerést adni annak a tőzoltónak,
aki kimagasló tevékenységet végez. A jelenlegi elıterjesztés az „Év Tőzoltója” kitüntetésre
nem tér ki.
Kıvári László: A rendeletet módosítja a testület a tekintetben, hogy díszpolgári címet kaphat
az „Év Bortermelıje Magyarországon” címet elnyert szekszárdi borász? És ettıl különválik,
hogy kik kapják az elismerést, és majd augusztusban hoznak döntést, vagy most döntenek
róla?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A rendeletmódosítás azt tartalmazza, hogy az „Év Bortermelıje
Magyarországon” címet elnyert szekszárdi borász alanyi jogon jogosulttá válik a díszpolgári
címre. Ha a közgyőlés határozatban szeretné deklarálni a személyek nevét, ennek nincs
akadálya.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Támogatja az elıterjesztés elfogadását. Február 6-án a Léleképítı
keretében találkozhatnak az „Év Bortermelıje Magyarországon” címet elnyert szekszárdi
borászokkal.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
1/2012. (I.18.)
önkormányzati
rendelete
a
helyi
kitüntetések
és
elismerı
címek
alapításáról
és
adományozásának
rendjérıl
szóló
20/2005.(X.3.)
önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv részét képezi.)
A polgármester - a rendelet kihirdetésére tekintettel - 17 óra 55 perckor szünetet rendel el.
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A közgyőlés 18 óra 5 perckor folytatja munkáját.
Horváth István: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2012. január 18-i
hatállyal módosított helyi kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı
több évtizedes példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal jutalmazott
kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város nemzetközi és hazai elismertségét növelte,
Szekszárd és hazánk borkultúrájának fejlesztéséért kifejtett áldozatos tevékenységéért, 1993ban az „Év Bortermelıje Magyarországon” díj elnyeréséért Vesztergombi Ferenc borászt
Szekszárd Város Díszpolgára címben részesíti.
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi közgyőlésen kerül átadásra.”
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
1/2012. (I.18.) szekszárdi öh.
Díszpolgári cím adományozása
borásznak

Vesztergombi

Ferenc

I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012. január 18-i hatállyal módosított helyi
kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi
Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı több évtizedes
példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal
jutalmazott kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város
nemzetközi és hazai elismertségét növelte, Szekszárd és hazánk
borkultúrájának
fejlesztéséért
kifejtett
áldozatos
tevékenységéért,
1993-ban
az
„Év
Bortermelıje
Magyarországon” díj elnyeréséért

VESZTERGOMBI FERENC
borászt

SZEKSZÁRD VÁROS DÍSZPOLGÁRA
címben részesíti
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi
közgyőlésen kerül átadásra.
Határidı: 2012. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2012. január 18-i
hatállyal módosított helyi kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı
több évtizedes példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal jutalmazott
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kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város nemzetközi és hazai elismertségét növelte,
Szekszárd és hazánk borkultúrájának fejlesztéséért kifejtett áldozatos tevékenységéért, 2004ben az „Év Bortermelıje Magyarországon” díj elnyeréséért Takler Ferenc borászt Szekszárd
Város Díszpolgára címben részesíti.
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi közgyőlésen kerül átadásra.”
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (I.18.) szekszárdi öh.
Díszpolgári cím adományozása Takler Ferenc borásznak
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012. január 18-i hatállyal módosított helyi
kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi
Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı több évtizedes
példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal
jutalmazott kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város
nemzetközi és hazai elismertségét növelte, Szekszárd és hazánk
borkultúrájának
fejlesztéséért
kifejtett
áldozatos
tevékenységéért,
2004-ben
az
„Év
Bortermelıje
Magyarországon” díj elnyeréséért

TAKLER FERENC
borászt

SZEKSZÁRD VÁROS DÍSZPOLGÁRA
címben részesíti
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi
közgyőlésen kerül átadásra.
Határidı: 2012. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 2012. január 18-i
hatállyal módosított helyi kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı
több évtizedes példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal jutalmazott
kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város nemzetközi és hazai elismertségét növelte,
Szekszárd és hazánk borkultúrájának fejlesztéséért kifejtett áldozatos tevékenységéért, 2011ben az „Év Bortermelıje Magyarországon” díj elnyeréséért Vida Péter borászt Szekszárd
Város Díszpolgára címben részesíti.
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi közgyőlésen kerül átadásra.”
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (I.18.) szekszárdi öh.
Díszpolgári cím adományozása Vida Péter borásznak
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012. január 18-i hatállyal módosított helyi
kitüntetések és elismerı címek adományozásáról szóló 20/2005.
(X.3.) önkormányzati rendelet értelmében a Szekszárdi
Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı több évtizedes
példaértékő munkájáért, a legrangosabb versenyeken díjakkal
jutalmazott kiváló boraiért, melyekkel a borvidék és a város
nemzetközi és hazai elismertségét növelte, Szekszárd és hazánk
borkultúrájának
fejlesztéséért
kifejtett
áldozatos
tevékenységéért,
2011-ben
az
„Év
Bortermelıje
Magyarországon” díj elnyeréséért

VIDA PÉTER
borászt

SZEKSZÁRD VÁROS DÍSZPOLGÁRA
címben részesíti
II.) A díszpolgári cím a 2012. augusztus 20-i ünnepi
közgyőlésen kerül átadásra.
Határidı: 2012. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester

2./

Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatósággal a Szekszárd, Garay tér 9. sz. alatti
„általános iskola” megnevezéső ingatlan megvásárlása ügyében a vételárhátralék megfizetésének ütemezésérıl szóló 166/2011.(VIII.18.) szekszárdi öh.
határozat módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A KSH adatait, az inflációt figyelembe véve a tıketartozás után járó kamat
összege számításai szerint több mint 30 millió Ft összeg kellene legyen.
Horváth István: Ha az inflációt 2012. július 31-ig néznék, akkor 37 millió Ft lenne a kamat
összege. Ha január 31-ig megfizeti az egyház a tartozást, akkor a kamat 2-3 millió Ft-tal
kevesebb. Ha a KSH adatait nézik, akkor július 31-ig 32-33 millió Ft lenne a kamat, amelyet
ha korábban megfizetnek, 30-31 millió Ft összeg lenne. A kamat mértékét a vevı saját maga
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meghatározhatja. 1-2 millió Ft támogatás lehet az iskola felé, figyelembe vették az iskolában
folyó tevékenységet, ez méltányolható. Korrekt az ajánlat, az önkormányzat érdeke is
figyelembe lett véve. A jegybanki alapkamat nem szerepelt a megállapodásban, az infláció
mértéke volt meghatározva. 2009. év végétıl nem szabályozta semmi a kamatot.
Ilosfai Gábor: Írásbeli megállapodást fognak kötni?
Horváth István: Január 16-án hétfın volt egyeztetés, püspök úr szóban tette meg ajánlatát.
Ez írásban is meg fog érkezni. A közgyőlésnek nyilatkozni kell erre vonatkozóan most, mert
januárban már nem lesz közgyőlés. Most lenne szükséges dönteni, hogy január 31-ig
megérkezhessen az önkormányzat számlájára a pénz.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
4/2012. (I.18.) szekszárdi öh.
Pécsi
Egyházmegyei
Hatóság
megfizetése

vételár-hátralékának

I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék
megfizetésének ütemezésére vonatkozó 166/2011. (VIII.18.)
szekszárdi öh. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 3-4. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A Pécsi Egyházmegyei Hatóság, mint vevı köteles a
mindösszesen 135 millió Ft tıketartozást 2012. január 31.
napjáig megfizetni.”
II.) A Pécsi Egyházmegyei Hatóság, mint vevı köteles továbbá
a tıketartozás után járó 30 millió Ft kamatot 2012. január 31.
napjáig megfizetni.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 18 óra 30 perckor
berekeszti.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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