Szám: IV.22-24/2008.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna, Dr. Hadházy
Ákos, Halmai Gáborné, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Ilosfai Gábor,
Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter, Németh Zoltán, Schoeck Károly, Dr. Tóth Gyula,
Tóthi János képviselık
Összesen: 21 fı
Távolmaradását jelezte: Jobban Zoltán képviselı
Ülés közben érkezett: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Dr. Fıfai Klára a Szociális Iroda vezetıje,
Szeleczki József a Mőszaki Iroda vezetıje,
Herr Teréz a Fıépítészi Iroda vezetıje,
Rikk Rita jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy várhatóan október közepén rendkívüli ülés
megtartására kerül sor, amely a pályázatok beadási határideje, valamint a folyamatban lévı ügyek
lezárása miatt indokolt. Jobban Zoltán képviselı úr írásban jelezte távolmaradását. Javasolja,
hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a kiosztott anyagban szereplı 246., 247., 248.
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elıterjesztéseket. A 249. sz. elıterjesztést a költségvetési rendelet módosításának keretében
szeretné tárgyalni. Javasolja továbbá a 250. sz. elıterjesztés felvételét, illetve a kiküldésre került
anyagban szereplı, 244., 243., 245. sz. elıterjesztések felvételét. Javasolja, hogy a közgyőlés
vegye le napirendjérıl a meghívóban szereplı 240. sz. elıterjesztést további egyeztetések
lebonyolítása miatt.
Kıvári László: Interpellációt jelent be a polgármester úrhoz a Szüreti Napokkal és a Szekszárdi
Vasárnappal kapcsolatban. Interpellációt jelent be a Mőszaki Iroda vezetıjéhez: „Vannak olyan
aktualitások, amelyeket fel kell, hogy vessünk” címmel.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Interpellációt intéz a polgármester úrhoz: „Tömegközlekednénk ha lehetne,
nemcsak munkanapokon” címmel.
Ács Rezsı: Meghívás érkezett Ravennából, javasolja a téma napirendre történı felvételét.
Halmai Gáborné: Interpellációt intéz a polgármester úrhoz: A számlák pontosan jönnek havonta,
a korrekcióra is szükség lenne, mikor kerül erre sor?
Schoeck Károly: Interpellációt intéz a polgármester úrhoz: „Az autóbusz-menetrendrıl általában”
címmel.
Dr. Hadházy Ákos: Interpellációt intéz a polgármester úrhoz: „Stílus meg a párt” címmel.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı elıterjesztések
napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 21 fı - 21 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 240. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó javaslatát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 21 fı - 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 21 fı - 20 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
Napirend
1./

Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(….) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló
12/2008.(II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Törvényességi észrevétel az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör.-re
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
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3./

Törvényességi észrevétel a helyi adókról és az adózás rendjérıl szóló 29/1991.(XII.23.)
rendeletre
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Javaslat diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

5./

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2008. évi, 2005-2006-2007. évekre kiterjedı ellenırzésére
teendı intézkedésekre
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Javaslat a Wunderland Óvoda „KEOP-2007-5.1.0. energetikai hatékonyság fokozása”
pályázatának támogatására
(242. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

7./

Csatlakozási kérelmek a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz
(223. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

8./

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítására
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Lemondás igénybe nem vett címzett támogatásról
(227. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Orbán Attila irodavezetı

10./

Lemondás igénybe nem vett céltámogatásokról
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Orbán Attila irodavezetı

11./

Önkormányzati hozzájárulás megyei intézmény átszervezéséhez
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének
módosítására
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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13./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi
Programja
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Mustármag Családi Napközi önkormányzati támogatás iránti kérelme
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

15./

Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához
történı csatlakozásra
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

16./

Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

17./

Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(239. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

18./

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

19./

Javaslat a TÁMOP 2008 -3.2.2./A/2. „Területi együttmőködések, társulások, hálózati
tanulás” címő pályázat támogatására
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

20./

Javaslat az önkormányzati gyermek-és ifjúsági feladatok ellátásának támogatására
vonatkozó nyertes pályázathoz szükséges önerı biztosítására
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

21./

Közgyőlési felhatalmazás a Treasury ügyek lebonyolítására
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22./

Javaslat a Szent István tér 18. szám alatti társasháznak nyújtott támogatás módosítására
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke
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23./

Szekszárdi Önkormányzat …./2008. (…) rendelete az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és
tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007.
(VI.27.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

24./

Javaslat bizottsági tag megválasztására
(243. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25./

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. megbízására a szekszárdi VI. Kadarka ltp. orvosi
rendelı helyiség értékesítésére
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

26./

Meghívás Ravennába
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

27./

Tájékoztatók:
- Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának
I. félévi helyzetérıl (tajekoztato1)

28./

Kérdések, interpellációk
- Kıvári László interpellációja Horváth István polgármesterhez a Szüreti Napokkal
kapcsolatban.
- Kıvári László interpellációja Horváth István polgármesterhez a Szekszárdi Vasárnappal
kapcsolatban.
- Kıvári László interpellációja Szeleczki József irodavezetıhöz: „Vannak olyan
aktualitások, amelyeket fel kell, hogy vessünk” címmel.
- Dr.
Gaál
Zsuzsanna
interpellációja
Horváth
István
polgármesterhez:
„Tömegközlekednénk ha lehetne, nemcsak munkanapokon” címmel.
- Schoeck Károly interpellációja Horváth István polgármesterhez „Az autóbuszmenetrendrıl általában” címmel.
- Halmai Gáborné interpellációja Horváth István polgármesterhez: A számlák pontosan
érkeznek havonta, a korrekcióra is szükség lenne, mikor kerül erre sor?
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Stílus meg a párt”
címmel.

ZÁRT ÜLÉS:
29./

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyőlési Biztosának kezdeményezése
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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30./

1./

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

Szekszárdi Önkormányzat …/2008.(….) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló
12/2008.(II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést azzal, hogy a közgyőlés oldja fel a Szekszárdi Polgárır Egyesületnek, valamint a
Hegyközség Szekszárdnak nyújtott támogatások zárolását.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést azzal, hogy kérik a zárolt összegek feloldását. Kérik továbbá, hogy
a Babits Emlékévre szánt 3 millió Ft zárolt összeget a közgyőlés szabadítsa fel, valamint a Babits
Mihály Emlékház felújítására ígért 1 millió Ft összeget a közgyőlés az általános tartalékalap
terhére biztosítsa.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja, hogy a közgyőlés a
Mentálhigiénés Mőhely részére 1.365.000 Ft összeget biztosítson az általános tartalékalap
terhére. Ezzel a kiegészítéssel együtt a Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Cseke László: Ismerteti a könyvvizsgálói jelentésében foglaltakat.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: A bizottsági alapok tekintetében javaslatot kívánt tenni a polgármester úr. Ez nem
hangzott el.
Horváth István: A vita szakaszban teszi meg a javaslatát.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.

7
Horváth István: A tavalyi évben a Tolnatáj Televíziót két ütemben támogatta az önkormányzat,
elıször 18 millió forinttal, majd szeptemberben további három millió forinttal. Az idei évben is
ugyanez történt, 18 millió Ft-tal támogatták a Televíziót, most megérkezett a kérelem a további
három millió forintos támogatásra. Ezt jogosnak tartja, és kéri, hogy a közgyőlés az általános
tartalékalap terhére biztosítsa a 3 millió Ft összegő támogatást havi ütemezéssel. Továbbá
javasolja, hogy a Mővelıdési és Oktatási Bizottság alapját 5 millió forinttal, a Sport, Ifjúsági-és
Civil Szervezetek Bizottságának alapját pedig 10 millió forinttal emelje meg a közgyőlés az
általános tartalékalap terhére.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Javasolja, hogy a közgyőlés támogassa a Babits Mihály Emlékház
felújítását 1 millió forinttal a Mővelıdési és Oktatási Bizottság javaslata alapján.
Horváth István: Szeretné felvenni a Megyei Önkormányzattal a kapcsolatot ez ügyben.
Javasolja, hogy az októberi ülésen döntsenek errıl. Támogatja a javaslatot, de fontosnak tartja a
megfelelı egyeztetések lebonyolítását.
Kıvári László: Egyetért a bizottsági alapok emelésével, de több millió forintos nagyságrendő az
a támogatás, amelyet más formában ad az önkormányzat a különbözı szervezeteknek. A
közeljövıben várhatóan megnyílnak azok a pályázati lehetıségek, amelyek a város külterületi,
zártkerti útjainak a betonozását fogják szolgálni majd. Az önkormányzat által nyújtott
támogatások a pályázati források megszerzésével megtöbbszörözhetıek. Az idei évre tervezett
mőszaki feladatok nagy része át fog húzódni a következı évre. A Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság hónapokkal ezelıtt hozott egy olyan döntést, amely szerint 100 millió forintot át
kellene csoportosítani a Mőszaki Iroda részére a halaszthatatlan feladatok elvégzésére.
Halmai Gáborné: A céljuk az, hogy legalább a tavalyi szintre emelıdjön fel az a keretösszeg,
amelyet a civil szervezetek pályázat útján elnyerhetnek. A korábbi idıszakban is vitatott
kérdésekkel nem tudnak egyetérteni, ezért kéri, hogy a módosításokra külön szavazzanak, de a
civil szervezetek támogatását, a zárolt összegek feloldását és a Babits Emlékházzal kapcsolatos
történéseket támogatni fogják.
Schoeck Károly: A Babits Emlékház felújításának támogatásával kapcsolatban véleménye szerint
a város biztosíthatna valamekkora összeget, ezzel élen járhatna, és kérhetné a többi érintettıl is a
támogatás biztosítását.
Horváth István: A város mindig is figyelt az értékeire. Megalapozott és egyeztetett döntéseket
kell hozniuk. Kéri, hogy fogadják el azt a javaslatát, hogy az ügyben még egyeztetnek.
Ács Rezsı: Napirenden szerepel a gazdálkodás I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztató. Fontos
ennek az áttekintése: 2007-ben a jelenlegi közgyőlés elkezdett egy olyan munkát, amelynek a
célja az volt, hogy stabil alapokra helyezze a gazdálkodást, megpróbálja magát minél inkább
függetleníteni olyan tényezıktıl, amelyekre nincsen ráhatása, ilyen például az állami
támogatások részaránya a költségvetésben. Ez egyre kisebb hányadot fog majd képviselni, és
meg kell találni azt a módot, amellyel pótolni lehet úgy ezeket a kiesı bevételeket, hogy az adott
település mőködıképességét ne veszélyeztesse. Úgy gondolja, hogy ennek a megkezdett
munkának az eredményei már talán látszódnak. A könyvvizsgálói jelentés tényszerően
megállapította, hogy 2008. I. félévében a mőködési bevételek jelentısen meghaladták a mőködési
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célú kiadásokat, amely azt mutatja, hogy a város nagyon jól gazdálkodik a rábízott vagyonnal, az
intézményekkel, és nagyon szigorúan próbálja megtartani azokat az elıirányzatokat, amelyekkel
hosszú távon tudják biztosítani a város mőködését. Megköszöni a hivatalnak és az
intézményeknek, hogy hasonlóan a tavalyi évhez melléjük álltak, szigorúan betartották a
közgyőlés által megfogalmazott elıírásokat. A 2008. év az elsı, amelyben pozitív folyamatok
indultak meg.
Kerekes Csaba 9 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet,jelen van 20 fı képviselı.
Dr. Gaál Zsuzsanna: A Babits Emlékházzal kapcsolatban elfogadja a polgármester úr érveit, és
biztos benne, hogy az ígéretéhez tartani fogja magát, és a támogatók sorában szerepelni fog a
város.
Horváth István: Ismerteti a könyvvizsgálói jelentés összegzését.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a Tolnatáj Televíziónak nyújtandó támogatással
kapcsolatos javaslatát, melyet a közgyőlés – amelynek létszáma 20 fı -, 19 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, amely szerint a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
Bizottságának alapját 10 millió forinttal emeljék meg az általános tartalékalap terhére, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a Mővelıdési és Oktatási Bizottság alapjának 5 millió forinttal történı
megemelésére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı – 19 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát a Mentálhigiénés Mőhely
támogatására vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a Mővelıdési és Oktatási Bizottság, valamint a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság zárolt összegek feloldására vonatkozó javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott.
Kerekes Csaba 9 óra 56 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 21 fı képviselı.
Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatát, amely szerint a
közgyőlés a külterületi utak helyreállítási többletfeladatainak ellátására a városüzemeltetési
elıirányzatot 5,5 millió forinttal emelje meg. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 21 fı
– 21 igen szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a teljes rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek a létszáma 21 fı
– 14 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:
Szekszárdi Önkormányzat 31/2008. (X.1.) rendelete
a 2008. évi költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.)
szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
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Kerekes Csaba, Schoeck Károly 9 óra 58 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 19 fı
képviselı.
2./

Törvényességi észrevétel az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör.-re
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
247/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
(továbbiakban:
Közigazgatási
Hivatal)
hivatalvezetıjének a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 19/2000. (IX. 19.) számú
rendeletére tett törvényességi észrevételét
elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat
megküldésével
tájékoztassa
a
Közigazgatási
Hivatal
hivatalvezetıjét
a
törvényességi észrevétel tárgyában hozott
döntésérıl.
Határidı: 2008. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárdi Önkormányzat 32/2008. (X.1.) rendelete
az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 19/2000. (IX.19.) szekszárdi ör.
módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Kerekes Csaba 1óra 05 perckor visszatér az ülésterembe, Máté Péter elhagyja az üléstermet,
jelen van 19 fı képviselı.
3./

Törvényességi észrevétel a helyi adókról
29/1991.(XII.23.) rendeletre
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

és

az

adózás

rendjérıl

szóló

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
248/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
Dél-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatalnak a helyi adókról és az
adózás rendjérıl szóló 29/1991. (XII. 23.)
rendeletére tett törvényességi észrevételét
elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat,
illetve
a
rendeletmódosítás
megküldésével tájékoztassa a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatalt a törvényességi
észrevétel tárgyában hozott döntésrıl.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
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Szekszárdi Önkormányzat 33/2008. (X.1.) rendelete
a helyi adókról és az adózás rendjérıl szóló
29/1991. (XII.23.) KT. Rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Máté Péter, Schoeck Károly 10 óra 02 perckor visszatérnek az ülésterembe, Dr. Tót Csaba Attila
megérkezik az ülésterembe, jelen van 22 fı képviselı.
4./

Javaslat diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Takács Béláné: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezsı: Az elıttük lévı szerzıdés 2008. december 31-ig szól. Nem veszélyezteti az ellátás
biztonságát, hogy nem tudják, hogy 2009. január 1-tıl hogyan fog mőködni a rendszer? 90 napos
felmondási idıvel mondhatnak fel két hónapra szóló szerzıdést? Ezt a szerzıdést ki készítette, és
küldte el?
Horváth István: Kérdése az elıadóhoz: Mi a határideje a döntés meghozatalának? Ha két hét
múlva dönt a közgyőlés az már késı lesz? Az esetleges ellentmondásokat át kell tekinteni.
Takács Béláné: A két hónap gyakorlatilag próbaidı. Az Országos Mentıszolgálat határozott
idıre hosszabbítatta meg a szerzıdéseket. A mai napon beszélt a fıigazgató-helyettes asszonnyal,
azzal kapcsolatban, hogy van-e arra lehetıség, hogy a szerzıdést a két hónap letelte után
határozatlan idıre kössék meg. Azt a választ kapta, hogy ennek semmi akadálya nincsen. Az
együttmőködési megállapodásba azt is bele lehet foglalni, hogy utána határozatlan idıre meg
lehet kötni a szerzıdést.
Horváth István: Javasolja, hogy napolják el a döntést. A következı ülésen kössenek egy
próbaidıs szerzıdést, és amennyiben az beválik, akkor határozatlan idıre szólót 90 napos
felmondási idıvel. Jelent-e ez fennakadást az ellátásban?
Takács Béláné: Nem, mert a jelenlegi rendszer is mőködik, csak nem így kellene mőködnie.
Amennyiben csak október közepén dönt a közgyőlés az ügyben, akkor november 1-tıl nem
tudják ezt a rendszert bevezetni, csak december 1-tıl.
Horváth István: Anyagilag jelent-e ez valamiféle hátrányt?
Takács Béláné: Igen.
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Horváth István: Javasolja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Jogi és
Ügyrendi Bizottság együttes ülésen tárgyalja meg az elıterjesztést azzal, hogy 2008. december
31-ig próbaidıs szerzıdést kötnek, és 2009. január 1-tıl határozatlan idejőt.
Máté Péter: Miért szeptember 30-ig kérte az önkormányzat meghosszabbítani a határidejét a
mőködési engedélynek? Az anyagban szerepel, hogy URH berendezés kiépítését vállalja a
Mentıszolgálat. Jelenleg is van URH rendszer. A fıorvos asszony korábbi kérése az volt, hogy a
megállapodás-tervezetet egyelıre ne ismertessék a háziorvosokkal, mert az a véleménye, hogy
nekik biztosan nem tetszene az új rendszer. Nem érti, hogy lehet ez? A fizetendı díj milyen
gyakoriságú? Hogy lehet egy határozott idejő szerzıdés melléklete határozatlan idejő?
Takács Béláné: 2004-tıl kezdıdıen kellett volna ezt a rendszert bevezetni, de a Mentıszolgálat
sem készült fel erre. Két éve próbálja az ÁNTSZ-nél elérni, hogy ezt a rendszert kiépítsék. Akkor
kérték, hogy készítsenek egy szerzıdés-tervezetet, amelyet ez év márciusában dolgoztak ki a
Kistérségre vonatkozóan is. A mőködési engedélyt azzal a feltétellel kapta meg az Egészségügyi
Gondnokság, hogy ez év március 31-ig megkötik a háromoldalú megállapodást. Ezt nem tudták
bemutatni, ezért kérte, hogy az ÁNTSZ szeptember 30-ig tekintsen el ennek a háromoldalú
megállapodásnak a bemutatásától. URH rádiójuk most is van, de nem ugyanezt a rendszert tudják
használni. A díj kialkudott összeg volt, jelenleg 4 Ft/fı összegben vállalja a Mentıszolgálat a
diszpécserszolgálatot. Az Egészségügyi Gondnokság elıirányzatot fog kapni az új rendszer
bevezetésével, amely fedezi ezt a kiadást, és még plusz bevétel is marad.
Ács Rezsı, Csillagné Szántó Polixéna, Kerekes Csaba 10 óra 17 perckor elhagyják az üléstermet,
jelen van 19 fı képviselı.
Horváth István: Sok ellentmondást vél felfedezni, nem mindegy, hogy milyen szerzıdést kötnek.
Javasolja, hogy az önkormányzat nézze át ezeket a vállalásokat. Javasolja, hogy a Jogi és
Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság együttes ülésen tárgyalja
meg az elıterjesztést, és kerüljön vissza a rendkívüli közgyőlés elé. Függesszék fel a napirend
tárgyalását, és a következı ülésre hozzák vissza a közgyőlés elé.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elnapolására vonatkozó javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı- 19 igen szavazattal elfogadott.
5./

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2008. évi, 2005-2006-2007. évekre kiterjedı
ellenırzésére teendı intézkedésekre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
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Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Horváth István: Kéri, hogy a könyvvizsgáló úr és az alpolgármester asszony ismertesse az
anyaggal kapcsolatos észrevételeit.
Dr. Cseke László: Felhívja a figyelmet arra, hogy az anyag kevés figyelmet fordít a gazdálkodási
rendszerre, döntıen a szabályozási rendszerrıl szól. Ez az önkormányzati vizsgálati rendszerek
sajátosságaival függ össze. A szők körő megbeszélésen elmondta az ÁSZ képviselıinek azon
gazdálkodással kapcsolatos észrevételeit, amelyekkel nem ért egyet. Olyan számviteli egyeztetést
ír elı az Állami Számvevıszék, amely Szekszárd Megyei Jogú Város esetében és más hasonló
önkormányzati szoftvereket használó városok esetében lehetetlenség. A vagyonkezelésbe átadott
anyagok leltárát nem lehet tételesen végrehajtani, miután ezeknek az anyagoknak a nagy része például a vízközmő vagyon - rejtve van a szemlélık elıl, tehát mennyiségi és értékben leltározást
lehet végrehajtani, egyeztetni, és ehhez nagyon kemény mőszaki nyilvántartási rendszerrel kell
rendelkezni. Az önkormányzatnak van önköltség-számítási szabályzata, és errıl a
Számvevıszéknek is tudnia kellett volna. A Számvevıszék ellenırzése során az önkormányzat
gazdasági tevékenységének vizsgálata háttérbe szorult, és inkább a szabályozottságra
szorítkozott. Nem értett egyet azzal, hogy negatív példaként hozták fel azt, hogy a 2004-2005-ös
likviditási gyorsrátának az alakulása 2007-re nıtt. Az önkormányzat gazdálkodása nem azonos
egy vállalkozáséval.
Dr. Haag Éva: Az önkormányzatot utoljára 2004-ben ellenırizte a Számvevıszék olyan átfogó
módon, mint ahogy most. A mostani vizsgálat a 2005-2007. évekre terjedt ki, amelyet
meghatározott pontok alapján végeztek. Tehát nem egyedi vizsgálat volt. Ketté kell választani,
hogy mi terjed ki az önkormányzat gazdálkodásának a vizsgálatára, és mi terjed ki az
önkormányzat hivatalának a vizsgálatára. Az elsı pont az önkormányzat gazdálkodásának
vizsgálatára terjed ki, a következı három pont pedig a hivatal vizsgálatával foglalkozik, tehát
tulajdonképpen a szabályozottságot - vagy inkább a szabályozatlanságot - vetette fel. A
gazdálkodással kapcsolatos vizsgálatok azt állapították meg, hogy megkezdıdött a kilábalás. A
hivatal mőködésének vizsgálata során nagyon sok szabályozatlanságot tárt fel a jelentés, ami
abból adódott, hogy bár a hivatal végezte a munkáját, de mivel nem voltak meghatározva ezen
mőködési szabályok, a szabályozatlanság miatt magas volt a kockázata annak, hogy esetleges
hibák elıfordulhatnak. A sajtótájékoztatón konkrétan felmerült az a kérdés, hogy kialakult-e
esetleg bőncselekmény elkövetésének gyanúja a vizsgálat során a vizsgálókban. Erre határozottan
az volt a válasz, hogy bőncselekmény elkövetésének alapos gyanúja nem merült fel. De ha magas
a kockázat a szabályozatlanság miatt, akkor tulajdonképpen ez bármikor bekövetkezhet. Amikor
megkapták ennek a jelentésnek a munkaanyagát, ezek a megállapítások már szerepeltek benne. A
magas kockázat tehát azt jelenti, hogy bármikor bekövetkezhetett volna komolyabb probléma a
szabályozatlanság miatt, és ezért akkor – mivel maga a jelentés munkapéldánya is felvetette a
hivatal vezetıjének a felelısségét – megindították a fegyelmi eljárást. A jelenlegi anyag azért
nem tartalmazza annak a felvetését, hogy a közgyőlés vizsgálja meg a jegyzı fegyelmi
felelısségét, mert ez már idıközben megtörtént. Ezen túlmenıen azonban a szabályozatlanság
miatt több ponton is felveti a hivatalvezetı felelısségét. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy
idıközben már történtek intézkedések, tehát a hiányokat már részben pótolták. Kéri az ütemterv
elfogadását.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Schoeck Károly: Kérdése az aljegyzı asszonyhoz: A végleges ÁSZ jelentés kialakításának mi a
rendje? Az ÁSZ jelentés munkapéldányát mikor kapta meg az önkormányzat? Amikor megkapta,
akkor arra reagálási lehetısége volt-e az érintetteknek? Kérdezi Dr. Göttlinger István, Dr. Faragó
Ágnes, Orbán Attila, Szeleczki József irodavezetıket: az ott leírtakkal kapcsolatosan
fogalmaztak-e meg észrevételeket? A könyvvizsgálónak módjában volt-e megismerni a jelentés
elsı változatát?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A kérdéses idıszakban nem tartózkodott hivatalban, tekintettel arra,
hogy 2008. augusztus 18. napjától került kinevezésre, tehát az elızetes anyagok megérkezésével
kapcsolatban nincs információja. Az Állami Számvevıszékrıl szóló törvény kimondja azt, hogy
az Állami Számvevıszék ellenırzési megállapításait megküldi az ellenırzött szerv vezetıjének,
aki arra 8 munkanapon belül írásban észrevételeket tehet, illetve intézkedéseket rendelhet el. Az
intézkedésekrıl 30 napon belül tájékoztatni kell az Állami Számvevıszéket, ha az intézkedések
nem kielégítık, arról az Állami Számvevıszék elnöke tájékoztatja az ellenırzött szerv vezetıjét,
tájékoztathatja az Országgyőlést, vagy az esetet a zárszámadáshoz tartozó éves jelentésben
ismerteti. Az intézkedési terv elkészítésekor csakis a jogszabályra és a jelentésre
támaszkodhatott, és ennek megfelelıen fogalmazta meg a jogszabályok maradéktalan betartása
érdekében megteendı és szükséges intézkedéseket.
Horváth István: A munkapéldányt a jegyzını részére futárral küldette ki, amikor az megérkezett,
és a jegyzını ezt át is vette. Arról nincs tudomása, hogy a jegyzını reagált-e erre, de megvolt a
lehetısége rá. Az irodavezetık is kaptak a munkapéldányból. Amikor a végleges jelentés
megérkezett, akkor egy-két irodavezetı még elıbb is tudott róla, mint a polgármester. A
szükséges intézkedéseket meg is tették mind az irodavezetık, mind a könyvvizsgáló. A
közgyőlésnek nem a jelentésrıl kell szavaznia, hanem az intézkedési tervrıl. Kéri, hogy ezt
támogassák.
Dr. Göttlinger István: A Jogi és Önkormányzati Irodára vonatkozóan nem volt az anyagban
megállapítás, és akkor éppen szabadságon tartózkodott, amikor a jelentés megérkezett.
Orbán Attila: A könyvvizsgálóval készítettek ez ügyben egy anyagot, amelyet eljuttattak az
ügyintézınek, de ezek a megállapítások nem is kerültek bele az anyagba.
Dr. Cseke László: Az észrevételeit a jelentéssel kapcsolatban módjában volt megfogalmazni.
Schoeck Károly: A helyettesítı jegyzı tett-e jelzést a leírtakkal kapcsolatban az Állami
Számvevıszék felé? A polgármester úr augusztus 12-én megírta a levelét az Állami
Számvevıszéknek, amelybıl érdemes kiemelni azt a mondatot, amelyben polgármester úr közli,
hogy külön észrevételt nem kíván tenni az anyagban foglaltakra. Ezt azért tette, mert úgy
gondolta, hogy a jelentésben foglaltak úgy helyesek, ahogy vannak?
Horváth István: Nem tud róla, hogy a helyettesítı jegyzı észrevételt tett volna a jelentéssel
kapcsolatban. Az ÁSZ véleményét tudomásul vette, de viszont levonta a következtetéseket, és az
intézkedéseket elkezdték, amelynek következménye a fegyelmi eljárás, és a mostani intézkedési
terv.
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Ilosfai Gábor: A könyvvizsgálóknak kellene-e azokat a fajta bizonytalanságokat az
önkormányzat felé jelezni, amelyeket a könyvvizsgáló úr említett?
Dr. Cseke László: Azon szakmai grémium évente kétszer találkozik, ahol ezek a kérdések - mint
a jogszabályok végrehajthatósága és feltételrendszere az önkormányzati gazdálkodásban merülnek fel. Vannak olyan elıírások, amelyeket rendkívül nehéz teljesíteni gazdálkodási
szempontból, de ezek többnyire konkrétumok.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Schoeck Károly: Az intézkedési tervet meg kell szavazni. A végleges jelentés elkészültekor az
azt megelızıen tehetı észrevételek beépítésre kerülnek. A könyvvizsgáló úr is tett szakmai
észrevételeket, de miért nem továbbította azokat? A polgármester úr sem kívánt észrevételt tenni
a munkaanyaghoz. Jobb lett volna, hogy a mőködésben feltárt hiányosságokra reagálnak.
Felvállalta viszont az önkormányzat ezen jelentés elfogadásával tulajdonképpen azt, hogy
alátámasztja a jegyzı ellen korábban indított fegyelmi eljárást.
Dr. Tóth Csaba Attila: Schoeck Károly képviselı úr nyilván fontosnak tartja, hogy az
önkormányzat ne fusson bele olyan szarvashibákba, amelyeket az ı uralmuk alatt az
önkormányzat elkövetett.
Horváth István: Véleménye szerint 8 nap alatt nem tudná az észrevételeit megtenni, a jelenlegi
anyagot is 30 nap alatt készítették el a szakemberek. A polgármester feladata az, hogy tudomásul
veszi a jelentést, és intézkedik az iránt, hogy a hiányosságokat megszüntetı intézkedési terv
mihamarabb elkészüljön.
Schoeck Károly: A problémája az, hogy amikor megérkezett a jelentés munkaanyaga, amely még
nem volt publikus, akkor az irodavezetık a saját területükre vonatkozóan nem tettek észrevételt,
és azt nem juttatták el az ÁSZ részére.
Horváth István: A hiányosságok a hivatal mőködésével kapcsolatban merültek fel. A
munkapéldányt a jegyzını részére továbbította, aki ezt átvette, és észrevételezte. Ezekre a
kérdésekre a jegyzını tud választ adni, aki ezt megtette, nyilván figyelembe vette Orbán Attila
irodavezetı úr és a Hatósági Iroda vezetıjének a véleményét is, és közösen fogalmazták meg
azokat az észrevételeket, amely a jegyzını neve alatt ment vissza a Számvevıszékhez. A
jelentésben utalnak végig erre. Ennek ellenére a Számvevıszéknek a véleménye ezekre a
hiányosságokra vonatkozóan nem változott meg.
Orbán Attila: Jelzi, hogy nem egyeztetett a jegyzınıvel az anyaggal kapcsolatban.
Dr. Horváth Kálmán, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula 11 óra 10 perckor elhagyják az
üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek a
létszáma 19 fı – 19 szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
249/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Intézkedési terv az Állami Számvevıszék
jelentésében foglalt javaslatok végrehajtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
megismerte az Állami Számvevıszék Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl készült
jelentését, és ennek alapján – a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében –elfogadja a határozat
mellékletét képezı intézkedési tervet.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési terv végrehajtásáról a 2009. áprilisi
ülésen számoljon be.
Határidı: 2009. április 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva, Ilosfai Gábor 11 óra 12 perckor elhagyják az üléstermet, Dr. Horváth Kálmán,
Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula visszatérnek az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
6./

Javaslat a Wunderland Óvoda „KEOP-2007-5.1.0.
fokozása” pályázatának támogatására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

energetikai

hatékonyság

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság határozatát ismerteti: a közgyőlés a
Wunderland Óvoda felújítására benyújtandó „KEOP-2007-5.1.0 energetikai hatékonyság
fokozása” pályázatot 11.140 eFt-tal támogatja a 2008. évi költségvetés általános tartalék kerete
terhére. A közgyőlés vállalja a pályázat pénzügyi finanszírozási feladatainak lebonyolítását és a
2009. évi költségvetés terhére mintegy 70 millió Ft értékben a projekt elıfinanszírozását.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a Jogi és Ügyrendi Bizottság által jóváhagyott
támogatási megállapodás aláírására.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson segítséget a kisebbségi
önkormányzat számára a pályázat megvalósítása során felmerülı építésengedélyeztetési, mőszaki
ellenıri, valamint a közbeszerzési teendıkkel kapcsolatos feladatok elvégzésében.
Horváth István: Javasolja, hogy a pályázati tartalék keret elıirányzatának terhére biztosítsák a
támogatást.
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Dr. Józan-Jilling Mihály: Ismerteti a projektet.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Egyetért a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatával.
Máté Péter: Támogatja az elıterjesztést.
Horváth István: Jelenleg az óvoda fenntartója a város és a Német Kisebbségi Önkormányzat. Ez
egy közös projekt.
Schoeck Károly: A közgyőlés korábbi döntésekor is látszott már, hogy a Német Kisebbségi
Önkormányzat kezelésébe átadott óvoda tekintetében az együttmőködés eredményes volt.
Dr. Józan-Jilling Mihály: 2005. óta a Német Kisebbségi Önkormányzat az óvoda fenntartója. Az
épület tulajdonosa a város. A fenntartói kötelezettségüknek igyekeztek minden tekintetben eleget
tenni. Augusztusban 5,5 millió forintért elvégezték a kötelezı akadálymenetesítést, augusztus 20án átadtak egy 70.000 Euró értékő játékvárat, amely a tulajdonos vagyonát növelte.
Horváth István: A finanszírozást az önkormányzaton keresztül biztosítják a Német Kisebbségi
Önkormányzat számára, de a normatíva mindig kevesebb, mint ami a fenntartáshoz szükséges,
ezért azt a város kiegészíti a szükséges összeggel.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság által módosított
határozati javaslatot azzal, hogy a támogatást a közgyőlés a pályázati keret elıirányzatának
terhére biztosítja. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı - 20 igen szavazattal
elfogadta, és a következı határozatot hozta:
250/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Wunderland Óvoda energetikai felújítási pályázata
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Wunderland Óvoda felújítására benyújtandó
„KEOP-2007-5.1.0 energetikai hatékonyság
fokozása” pályázatot 11.140 eFt-tal támogatja
a 2008. évi költségvetés pályázati keret
elıirányzata terhére.
2. A Közgyőlés vállalja a pályázat pénzügyi
finanszírozási feladatainak lebonyolítását és a
2009. évi költségvetés terhére mintegy 70
millió
Ft
értékben
a
projekt
elıfinanszírozását.
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3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
Jogi és Ügyrendi Bizottság által jóváhagyott
támogatási megállapodás aláírására.
4. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy nyújtson segítséget a kisebbségi
önkormányzat
számára
a
pályázat
megvalósítása
során
felmerülı
építésengedélyeztetési, mőszaki ellenıri,
valamint
a
közbeszerzési
teendıkkel
kapcsolatos feladatok elvégzésében.
Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 246. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját.
Dr. Hadházy Árpád 11 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
7./

Javaslat a TÁMOP 2008 -3.2.2./A/2. „Területi együttmőködések, társulások, hálózati
tanulás” címő pályázat támogatására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy : a közgyőlés a Garay János Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és
Szakmai Szolgáltató Intézmény részére a TÁMOP 2008-3.2.2./A/2. „Területi együttmőködések,
társulások, hálózati tanulás” címő pályázat támogatására, mint fıpályázónak nyilatkozatot ad és
az elıfinanszírozást biztosítja.
Matókné Misóczki Mária: Kéri a közgyőlés támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
251/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
TÁMOP 2008-3.2.2. pályázat támogatása
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Garay
János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda
és Szakmai Szolgáltató Intézmény részére a TÁMOP
2008-3.2.2./A/2.
„Területi
együttmőködések,
társulások, hálózati tanulás” címő pályázat
támogatására, mint fıpályázónak nyilatkozatot ad és
az elıfinanszírozást biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
bankszámlára –
a
pályázattal
kapcsolatos
felhasználásra – beszedési megbízást adjon.
Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 233. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját.
Dr. Gaál Zsuzsanna, Kerekes Csaba 11 óra 32 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 17 fı
képviselı.
8./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi
Programja
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek a
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
252/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv mellékletét
képezı Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Programját
jóváhagyja.
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Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester

Kerekes Csaba 11 óra 35 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
9./

Csatlakozási kérelmek a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társuláshoz
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslatot.
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 36 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
253/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társulás társulási megállapodásának módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
hozzájárul, hogy Szedres Község Önkormányzata
csatlakozzon a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társuláshoz, hozzájárul továbbá
ahhoz, hogy Tengelic Község Önkormányzata a
házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításáról a
Társulás keretein belül gondoskodjon.
2.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Haag Éva 11 óra 37 perckor megérkezik az ülésterembe, Kıvári
László, Fajszi Lajos elhagyják az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
10./ Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. A kiosztott anyagban szerepel a
módosítási javaslat.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı - 16 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
254/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
módosítása

alapító

okiratának

I. Szekszárd Megyei jogú Város Közgyőlése - mint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító tulajdonosa – a
Szekszárdi Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság
(Cg. 17-09-001815) Szekszárd Bezerédj u. 2. alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. A társaság tagja /Alapítója/:
A társaság tagja /Alapítója/:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,
2. A Társaság neve, székhelye:
A társaság cégneve: Szekszárdi Vagyonkezelı Korlátolt
Felelısségő Társaság
A társaság rövidített neve: Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.

3. A társaság TEÁOR’08 szerinti tevékenységi köre:
3.1. Fıtevékenység: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
3.2. Egyéb tevékenységi körök:
18.20
33.12
33.14
33.19
35.22
35.30
38.11
38.31

Egyéb sokszorosítás
Ipari gép, berendezés javítása
Ipari villamos gép, berendezés javítása
Egyéb ipari eszköz javítása
Gázelosztás
Gızellátás, légkondicionálás
Nem veszélyes hulladék győjtése
Használt eszköz bontása

41.10

Épületépítési projekt szervezése
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41.20
42.11
42.12
42.13
42.22
42.99
43.11
43.12
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
45.11
45.19
46.69
49.39
49.42
49.50
52.10
52.21
52.29
55.10
55.20
55.30
55.90
56.29
58.19
59.13
63.11
63.99
64.20
64.91
64.92
64.99
68.10
68.31
68.32
70.22
71.12
71.20
77.11
77.12
77.32
77.33
77.39
78.20
79.12
81.10

Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Vasút építése
Híd, alagút építése
Elektromos, híradás-technikai célú közmő
építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület elıkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejezı építés m.n.s.
Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Személygépjármő-, könnyőgépjármőkereskedelem
Egyéb gépjármő-kereskedelem
Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Költöztetés
Csıvezetékes szállítás
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás
Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Egyéb kiadói tevékenység
Film-, video- és televízióprogram terjesztése
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Pénzügyi lízing
Egyéb hitelnyújtás
M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás
Mőszaki vizsgálat, elemzés
Személygépjármő kölcsönzése
Gépjármőkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Építıipari gép kölcsönzése
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Munkaerıkölcsönzés
Utazásszervezés
Építményüzemeltetés
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81.21
81.22
81.29
81.30
82.11
82.19
82.30
82.99
85.59
85.60
93.29
95.24
95.29
96.01
96.09

Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítı tevékenység
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs
tevékenység
Bútor, lakberendezési tárgy javítása
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása
Textil, szırme mosása, tisztítása
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök)
statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására,
módosítására.
Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép:
5. A társaság törzstıkéje:
A társaság törzstıkéje:
609.170.000.- Ft, azaz Hatszázkilencmillió-százhetvenezer
forint, melybıl 66.532.000.- Ft, azaz Hatvanhatmillióötszázharminckettıezer forint pénzbeli és 542.638.000.Ft,
azaz
Ötszáznegyvenkettımillióhatszázharmincnyolcezer forint nem pénzbeli betét.
Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép:
6. A tagok törzsbetétje:
A társaság tagjának törzsbetétje:
609.170.000.- Ft, azaz Hatszázkilencmillió-százhetvenezer
forint, melybıl 66.532.000.- Ft, azaz Hatvanhatmillióötszázharminckettıezer forint pénzbeli és 542.638.000.Ft,
azaz
Ötszáznegyvenkettımillióhatszázharmincnyolcezer forint nem pénzbeli betét.
Az
Alapító
Okiratban
meghatározott
vagyoni
hozzájárulást teljes egészében teljesítették, illetıleg a
társaság rendelkezésére bocsátották.
A nem pénzbeli betétet – az Alapító Okirat
elválaszthatatlan részét képezı - apportlista tartalmazza.
Az Alapító Okirat 10.1. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
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10.1. A társaságnak egy ügyvezetıje van, aki az igazgatói
cím használatára jogosult.
A társaság ügyvezetıje: Dr. Kiss Gyula /Kisvárda,
1958.05.08., an. Simon Olga/ 7100 Szekszárd, Munkácsy
u. 21/B. szám alatti lakos, akinek ügyvezetıi megbízása
2011. június 30. napjáig szól.
Az Alapító Okirat 14.1. pontjában Máté Péter felügyelı
bizottsági tag lakcíme az alábbira változik:
7100 Szekszárd, Lehel u. 17.
Az Alapító Okirathoz az alábbi apportlista kerül
csatolásra:
„Szekszárdi Vagyonkezelı
Korlátolt Felelısségő Társaság
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

APPORTLISTA
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli
tag /Alapító/ által szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás:
Megnevezése:
Szekszárd belterület 4296/4 helyrajzi számú „beépítetlen
terület” ingatlan
Nettó értéke:
72.800.000.- Ft, azaz Hetvenkettımillió-nyolcszázezer
forint.
Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulás értékének
és
megállapításánál
ingatlanforgalmi
szakértıt
könyvvizsgálót igénybe vett.
Kelt: Szekszárd, 2008. szeptember ……
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Horváth István
polgármester

Szekszárdi Vagyonkezelı
Korlátolt Felelısségő Társaság

Dr. Kiss Gyula
ügyvezetı

A Simon Könyvvizsgáló, Könyvelı és Adótanácsadó Kft.
(székhelye: 7146 Várdomb, Táncsics u. 6. szám,
könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000711,
könyvvizsgálatra kijelölt könyvvizsgáló: Simon Józsefné), mint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság
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könyvvizsgálója nyilatkozik, hogy az Alapító által
szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás vagyonértékelés
szerinti értékével egyetért.
Szekszárd, 2008. szeptember …………..
Simon Könyvvizsgáló, Könyvelı és Adótanácsadó Kft
Simon Józsefné
könyvvizsgáló
Ellenjegyezte Szekszárdon, 2008. szeptember hó …….
napján:
Schmidtné dr. Rókus Mária
ügyvéd”
II. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – a jelen
határozat szerint - módosított, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidı: szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

Kıvári László 11 óra 38 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
11./ Lemondás igénybe nem vett címzett támogatásról
Elıterjesztı: Orbán Attila irodavezetı

Orbán Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

255/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Lemondás igénybe nem vett címzett támogatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
többször módosított 1992. évi LXXXIX. tv. 13. §-a
alapján megtárgyalta a fel nem használt címzett
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támogatásról szóló elıterjesztést és az alábbi címzett
támogatás maradvány összegérıl lemond:
CÍMZETT TÁMOGATÁSOK:
Séd patak 9+915-13+655 km szelvények közötti
rendezése
2006. évi XXIV. törvény 1. sz. melléklet, 67.
sorszám
(170006706M finanszírozási szerzıdés szerint)
Igényelhetı címzett támogatás
388.003.000,- Ft
Leigényelt címzett támogatás
271.633.670,- Ft
Lemondandó címzett támogatás
116.369.330,- Ft
Lemondandó címzett
116.369.330,- Ft

támogatás

összesen:

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a lemondással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
12./ Lemondás igénybe nem vett céltámogatásokról
Elıterjesztı: Orbán Attila irodavezetı

Orbán Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati a javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
256/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Lemondás igénybe nem vett céltámogatásokról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
többször módosított 1992. évi LXXXIX. tv. 13. §-a
alapján megtárgyalta a fel nem használt
céltámogatásokról szóló elıterjesztést és az alábbi
céltámogatások összegérıl lemond.
CÉLTÁMOGATÁSOK:
Szekszárd,
Rákóczi
u.
északi
szennyvízcsatorna-hálózat építés

szakasz

2006. évi CXXVII. tv. 16. számú melléklet szerint
1700001/2007/CÉL
Igényelhetı céltámogatás
Leigényelt céltámogatás
Lemondandó céltámogatás

9.679.000,- Ft
9.675.585,- Ft
3.415,- Ft

Szekszárd, Kis János u. szennyvízcsatornahálózat építés
2006. évi CXXVII. tv. 16. számú melléklet szerint
1700002/2007/CÉL
Igényelhetı céltámogatás
Leigényelt céltámogatás
Lemondandó céltámogatás

11.372.000,- Ft
11.316.222,- Ft
55.778,- Ft

Lemondandó céltámogatás összesen: 59.193,- Ft
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a lemondással kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Hadházy Ákos, Fajszi Lajos 11 óra 40 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 20 fı
képviselı.
13./ Önkormányzati hozzájárulás megyei intézmény átszervezéséhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
257/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Önkormányzati hozzájárulás megyei önkormányzati
intézmény átszervezéséhez
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az
1990. évi LXV. tv. 10. (1) bek. k) pontja alapján
hozzájárul a Tolna Megyei Önkormányzat
Gazdasági és Mőszaki Ellátó Szervezete
intézményi átszervezéséhez.
II. A Közgyőlés, mint alapító tulajdonos hozzájárul,
hogy a Tolna Megyei Önkormányzat által
fenntartott Gazdasági és Mőszaki Ellátó Szervezet
keretén belül mőködı konyhát 2008. november 1.
napjától a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
üzemeltesse.
III. A Közgyőlés, mint alapító tulajdonos hozzájárul a
Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. között a konyha
további üzemeltetésrıl és a munkahelyi
étkeztetési
feladatok
átvételérıl
szóló
megállapodás aláírásához.
Határidı: 2008. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bay Attila igazgató

Dr. Horváth Kálmán, Máté Péter, Horváth László 11 óra 42 perckor elhagyják az üléstermet, Dr.
Gaál Zsuzsanna visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
14./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
258/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
2008. évi közbeszerzési terv módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az
Önkormányzat
2008.
évre
vonatkozó
közbeszerzési tervének módosítását jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások közbeszerzési
tervben történı átvezetésérıl.
A módosított közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Máté Péter, Dr. Horváth Kálmán 11 óra 45 perckor visszatérnek az ülésterembe, Dr. Tóth Csaba
Attila elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
15./ Mustármag Családi Napközi önkormányzati támogatás iránti kérelme
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Horváth István: Javasolja, hogy napolják el az elıterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozatalát.
Indokolásul elmondja, hogy a városban mintegy 7-8 családi napközi mőködik, amelyek fontos
szerepet töltenek be a város életében. Ezen napközik közül, most az egyik kért támogatást.
Véleménye szerint támogatandó az ügy, de koncepcionálisan át kell gondolnia az
önkormányzatnak azt, hogy amikor telítıdik a városi bölcsödében elhelyezhetı létszám,
gondoskodniuk kell azokról a gyermekekrıl, akiket a családi napközikben tudnak elhelyezni.
Javasolja, hogy jelöljenek meg egy létszámot, amelyhez az önkormányzat forrást biztosít, és
szociális alapon a szülık pályázhassanak az intézménnyel közösen arra, hogy a gyermekeiket a
családi napköziben helyezhessék el.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Támogatja a polgármester úr javaslatát. Kiegészítésként javasolja, hogy az
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elıkészítésbe vonják be az óvodai munkaközösségek vezetıit.
Ács Rezsı 11 óra 48 perckor elhagyja az üléstermet, Horváth László megérkezik az ülésterembe,
jelen van 19 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel az elnapolásra vonatkozó javaslatát, melyet a közgyőlés melynek létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott.
Dr. Haag Éva, Halmai Gáborné, Kerekes Csaba 11 óra 50 perckor elhagyják az üléstermet, jelen
van 16 fı képviselı.
16./ Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához
történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
259/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer
2009. évi fordulójához
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
támogatja a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi
fordulójához történı csatlakozást.
2.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva, Ilosfai Gábor 11 óra 55 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 18 fı
képviselı.
17./ Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
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Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a határozati javaslatot.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a pályázati tartalékalap terhére biztosítsa a
határozati javaslatban szereplı összeget.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
260/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Hajléktalan Gondozási Központ bıvítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
tárgyában
támogatja
a
TIOP
(Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program) 3.4.2-08/1 számú
kiírásra pályázat benyújtását.
A Közgyőlés a 231/2008. (VII.3.) szekszárdi öh-ban
biztosított 1,3 millió Ft önerıt kiegészíti, és a projekt
megvalósításához szükséges 1.335.107 Ft-ot a 2008.
évi költségvetés pályázati keret elıirányzata terhére
biztosítja.
Határidı: 2008. október 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
18./ Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Kıvári László: Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést azzal,
hogy a vevı fizeti az övezetátsorolással kapcsolatos költségeket.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Pontosításként javasolja, hogy szerepeljen a határozati javaslatban az, hogy az
értékesítéssel kapcsolatos költségek a vevıt terhelik.
Kıvári László: A határozatukban szerepel az, amit a Pénzügyi Bizottság javasolt, tehát az
övezetátsorolási költség a vevıt terheli.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
261/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Külterületi ingatlan értékesítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság 226/2008.
(VII.23.) GMB számú határozatában rögzített
feltételek mellett hozzájárul az önkormányzati
tulajdonban lévı Szekszárd, külterület 01646/3
hrsz. alatt bejegyzett, szántó mővelési ágú
ingatlan Kovács Béla (Szekszárd, Kemény S. u.
3.) részére történı értékesítéséhez azzal, hogy az
ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a
vevıt terhelik.
2. A Közgyőlés kezdeményezi a 01646/3 hrsz. alatt
bejegyzett
ingatlan
végleges
más
célú
hasznosítását az ingatlanügyi hatóságnál.
3. A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlan
jövıbeni hasznosítása összhangban van a
Rendezési Tervvel.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A Közgyőlés 12 órától 13 óra 20 percig szünetet tartott. A szünetet követıen Dr. Balás Ákos,
Horváth László, Kerekes Csaba, Kıvári László, Németh Zoltán, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr.
Hadházy Ákos nem térnek vissza az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
19./ Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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262/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
87/2008.
(III.27.),
93-94/2008.(IV.24.),
102/2008.(IV.24.),
106-107/2008.(IV.24.),
131/2008.(V.21.),
134/2008.(V.21.),
146147/2008.(V.21.),
152-153/2008.(V.21.),
161/2008.(V.21.),
167-169/2008.(V.21.),
174/2008.(V.21.),
175-178/2008.(VI.5.),
179185/2008.(VI.13.), 187-203/2008.(VI.13.), 206209/2008.(VI.13.),
210/2008.(VI.26.),
212218/2008.(VI.26.), 220-221/2008.(VI.26.), 224227/2008.(VI.26.),
230/2008.(VII.3.),
232233/2008.(VII.3.),
235-238/2008.(VII.3.),
239241/2008.(VIII.7.) 243-246/2008.(VIII.7.) szekszárdi
öh. határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
II. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
130/2008. (V.21.) szekszárdi öh. határidejét 2008.
december 31-ig meghosszabbítja.
III. Szekszárd Megyei jogú Város Közgyőlése a
204/2008. (VI.13.) szekszárdi öh. határidejét 2008.
október 31-ig meghosszabbítja.
IV. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
242/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh. határidejét
2008. október 31-ig meghosszabbítja.
V. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
183/2008. (VI.13.) szekszárdi öh. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A határozat II.1. pontjának utolsó mondata az
alábbiak szerint módosul:
„A sióagárdi tagóvodában két csoport indulhat, 4
pedagógus és 3 dajka álláshellyel.”
A határozat III.3. pontja 3. bekezdésének elsı
mondata az alábbiak szerint módosul:
„Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István
Általános Iskolájában 9 osztály, 4 napközis csoport
indulhat 21 pedagógus álláshellyel.”
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Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kerekes Csaba, Kıvári László, Dr. Hadházy Ákos 13 óra 20 perckor visszatérnek az ülésterembe,
jelen van 18 fı képviselı.
20./ Javaslat az önkormányzati gyermek-és ifjúsági feladatok ellátásának támogatására
vonatkozó nyertes pályázathoz szükséges önerı biztosítására
Elıterjesztı: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

Fajszi Lajos: Ismerteti az elıterjesztést. A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága
támogatásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Javasolja, hogy a pályázati keret elıirányzatának terhére történjen a támogatás.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
263/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Gyermek és ifjúsági feladatok ellátását támogató
pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja
az önkormányzat IFJ-REF-08-0006 azonosító számú,
a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátását támogató
pályázatát, és a megvalósításhoz szükséges
önerıként 450.000 Ft-ot a 2008. évi költségvetés
pályázati keret elıirányzatának terhére erre a célra
biztosít.
Határidı: 2008. november 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
21./ Közgyőlési felhatalmazás a Treasury ügyek lebonyolítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Az egyik számlavezetı bankjuk kéri az önkormányzat részérıl egy olyan
személynek a megjelölését, aki a kötvénykibocsátás utáni lekötött betét pénzügyi
gazdálkodásában kapcsolatot tart, illetve döntéseket tud hozni a bank számára.
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Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
Horváth István: Ez azért szükséges, mert devizában vannak az önkormányzat kötvényei felvéve,
és az árfolyamváltozás során mindig a lehetı legkedvezıbb módot próbálja az önkormányzat
választani, ehhez adott esetben gyors döntésekre is szükség van. A bank szakemberei figyelik
ezeket a mozgásokat, és tájékoztatják folyamatosan az önkormányzatot, ezért kell egy
kapcsolattartó személy, aki egyben a döntéseket is meg tudja hozni a hozzá tartozó felelısséggel.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság kapjon tájékoztatást a folyamatokról.
Horváth István: Természetesen tájékoztatni fogják a Bizottságot.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárj a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
264/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Felhatalmazás a Treasury ügyek lebonyolítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy
a
kötvénykibocsátás kamatainak megfizetése, valamint
a visszaváltás teljesítése érdekében a kiadások
csökkentése céljából szükséges deviza ügyleteket
megkösse,
kötelezettséget
vállaljon,
devizát
vásároljon, a fizetési kötelezettséget teljesítse és
esedékesség szerint a kifizetéseket utalványozza,
valamint a kötvény átváltásával kapcsolatosan
döntést hozzon.
A polgármester akadályoztatása esetén a fenti
feladatokat – a polgármester írásos felhatalmazása
alapján – a gazdasági alpolgármester gyakorolhatja.
A felsorolt kötelezettségvállalások ellenjegyzésére
Szekszárd Megyei Jogú Város aljegyzıje,
akadályoztatása
esetén
az
általa
írásban
felhatalmazott személy jogosult.
Az adatváltozásokkal kapcsolatos bejelentések
megtételére a polgármester, akadályoztatása esetén
az aljegyzı jogosult.
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Határidı: folyamatos
Felelıs: Horváth István polgármester,
Ács Rezsı alpolgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
22./ Javaslat a Szent István tér 18. szám alatti társasháznak nyújtott támogatás
módosítására
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Kıvári László: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: 200 e Ft-tal lehetne most megakadályozni a további állagromlást. A város részérıl
hatóságilag is fel lettek szólítva a lakók a balesetveszély elhárítására, ezért fordultak a
bizottsághoz, amely kéri, hogy a közgyőlés módosítsa a korábbi határozatát, és 100 eFt
támogatást biztosítson.
Tóthi János: Egyetért a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság határozatával. Az önkormányzati
tulajdonban lévı területeken nagy kárt okoz a galambürülék. Javasolja, hogy amennyiben
mőszakilag és építészetileg kimutatható kár keletkezik az önkormányzati tulajdonban, akkor
éljenek azzal a lehetıséggel, hogy kártérítést követeljenek a kivitelezıtıl. Javasolja, hogy mérjék
fel az önkormányzati tulajdonban keletkezett károkat, és kérjék a vállalkozótól a helyreállítást.
Horváth István: Ez nem az elıterjesztés része, ettıl függetlenül ez így van.
Schoeck Károly: Az MSZP Frakció egyetért az elıterjesztéssel. Ez az épület már 4 éve áll úgy,
ahogy áll, és esély sincs a befejezésre. Megfontolásra javasolja azt az elképzelést, hogy az
önkormányzat átmeneti beavatkozással részt vehetne a beruházásban az építés befejezése
érdekében.
Horváth István: Az önkormányzat már próbálkozott a kivitelezıvel és a finanszírozó bankkal
egyeztetni egy évvel ezelıtt, de semmiféle fedezetet nem biztosítottak volna az önkormányzat
részére amennyiben az beszállt volna a befejezésre, így a megtérülésre semmiféle esély nem
mutatkozott. Az önkormányzat nem tudná érvényesíteni a ráfordítását a vételárban, illetve csak
akkor, ha a bank leírná ezt veszteségként. Már most is a piaci ár felett 20%-kal van az önköltsége
ennek a lakásoknak.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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265/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
222/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése - mint az
ingatlan társtulajdonosa - módosítja a 222/2008.
(VI.26.) szekszárdi öh. számú határozatot és
megbízza a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy az
Építési Osztály által elıírt élet- és balesetveszélyt
megszüntetı munkálatokat bonyolítsa le és a fenti
számú határozatban biztosított 700.000.- Ft vissza
nem térítendı támogatás terhére egészítse ki a Szent
István tér 18. szám alatti társasház által a munkák
elvégzéséhez biztosított 100.000.- Ft önerıt.
Határidı: 2008. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
23./ Szekszárdi Önkormányzat …./2008. (…) rendelete az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak
és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007. (VI.27.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek a rendelet-módosítást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárdi Önkormányzat 34/2008.(X.1.) rendelete az
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és
tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet
meghatározásáról szóló 28/2007.(VI.27.) szekszárdi ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
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24./ Javaslat bizottsági tag megválasztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Megköszöni Nagy László munkáját a bizottság
mőködésében. Kéri, hogy a Mővelıdési és Oktatási Bizottság javaslatát ismertesse az elnök
asszony.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
asszonyt javasolja megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés, melynek
létszáma – 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
266/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Bizottsági tag megválasztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
116/2006.
(X.12.)
szekszárdi
öh.
számú
határozatának I.4. pontját a következı szerint
módosítja:
A Közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdése alapján a Mővelıdési és Oktatási
Bizottság külsı tagjának
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
asszonyt választja meg.
Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester

25./ Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. megbízására a szekszárdi VI. Kadarka ltp.
orvosi rendelı helyiség értékesítésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
267/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. megbízása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t,
hogy a Rózsa Ferenc Kollégiumban kialakítandó
orvosi rendelı forrásának biztosítása céljából a
Szekszárd, Kadarka ltp. 15. fsz. 3. sz. alatti
404/6/A/15 hrsz-ú – jelenleg VI. sz. orvosi
rendelıként mőködı – ingatlant lakás céljára
értékesítse.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
26./ Meghívás Ravennába
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Ács Rezsı: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy az MSZP Frakció a késıbbiekben megjelöli az általuk delegált
személyt.
Kerekes Csaba: A Fidesz Frakció Dr. Horváth Kálmán képviselı urat javasolja.
Horváth István: Tehát a frakciók, illetve a polgármester által kijelölt személyeket delegálja a
közgyőlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
268/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Meghívás Ravennába
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
ravennai Európai Kenyér Fesztiválra szóló meghívást
elfogadja és az alábbi személyeket javasolja a
kiutazó delegáció tagjai közé:
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Horváth István polgármester által delegált személy,
Dr. Horváth Kálmán képviselı a FIDESZ Frakció
részérıl,
MSZP Frakció delegáltja,
1 fı tolmács
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
fenti programokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye
meg, és gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a
2008. évi nemzetközi kapcsolatokra tervezett
költségkeret terhére.
Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
27./ Tájékoztatók:

- Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának
I. félévi helyzetérıl (tajekoztato1)
Horváth István: Ismerteti a tájékoztatót.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
269/2008. (IX.25.) szekszárdi öh.
Tájékoztató
az
Önkormányzat
gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl

2008.

évi

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
tudomásul vette az Önkormányzat 2008. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló
tájékoztatót.
Határidı: 2008. szeptember 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
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28./ Kérdések, interpellációk
-

Kıvári László interpellációja Horváth István polgármesterhez a Szüreti Napokkal
kapcsolatban.

Kıvári László: Nagyon szép és eredményes napokon vannak túl, de a rendezvényhez
kapcsolódóan felhívja a figyelmet néhány dologra: kellemetlen volt, hogy szombaton reggel, akik
a piacra szerettek volna menni, azzal szembesültek, hogy nem lehetett bemenni jármővel. Ezt
aztán feloldották. Az elképzelés alaptalan volt. A jövıben erre figyelni kell. A hivatal
földszintjén elhelyezett fafaragással kapcsolatban arról volt szó, hogy minden évben kikerül a
templom elé, ez nem történt meg. Ez azért volt kellemetlen, mert pont az a személy lett borrendi
taggá megválasztva, aki ezt a fafaragást a városnak ajánlotta. A Mőszaki Iroda jelezte, hogy
némelyik résztvevı komoly károkat okozott a sátrai elhelyezése kapcsán a városnak, amelynek
vannak anyagi vonzatai. Szeretné, ha a jövıben a szervezıbizottságban a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság is képviselve lenne.
Horváth István: Tudomásul veszi a képviselı úr véleményét, igyekszik teljesíteni a kérését.
Kıvári László: Elfogadja a választ.
Horváth István: A vendégek véleménye szerint kiválóak voltak a programok, köszönet illeti ezért
a közremőködıket.
-

Kıvári László interpellációja
Vasárnappal kapcsolatban.

Horváth

István

polgármesterhez

a

Szekszárdi

Kıvári László: Felháborította a másik frakció lapjában a TEOL-ról idézett cikk. A Szekszárdi
Vasárnap a Szüreti Napok elıtt megjelent számában semmi nem jelent meg a Szüreti Napokkal
kapcsolatos programokról. Szeretné, ha ez megváltozna, mivel ez a város lapja, jelenjenek meg
benne a várossal kapcsolatos információk. Legyen megjelenési lehetısége az önkormányzati
cégeknek is, jelenjenek meg a felújításokkal kapcsolatos információk is, valamint a bizottságok
munkájáról is adjanak információt. Gondolják végig közösen a Szekszárdi Vasárnap belsı
szerkezetének az átalakítását.
Horváth István: Egyetért ezzel. Az ellenzék szerepére is szükség van, de nyilván nem szerencsés
az információkat a saját lapjukban úgy tüntetni fel, mintha az a valóság lenne. Azt a tájékoztatást
kapta, hogy a jövıben ez kiegyensúlyozottabb lesz.
Kıvári László: Elfogadja a választ.
-

Kıvári László interpellációja Szeleczki József irodavezetıhöz: „Vannak olyan
aktualitások, amelyeket fel kell, hogy vessünk” címmel.

Kıvári László: A közbeszerzési tervben szereplı utcák felújítása átcsúszik tavaszra. Ez miért
nem történik meg az idei évben? Kéri, hogy az irodavezetı úrral a bizottság munkájában
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egyeztessék az aktualitásokat, így a fontossági sorrendet együtt tudják felállítani. A garanciális
bejárásra nem kaptak meghívót. Mikor veszik el a Posta elé kihelyezett forgalomterelı táblát?
Ezzel a bizottság is foglalkozott, és az irodavezetı úr is megígérte, hogy elkerül onnan a tábla.
Mikor kerül erre sor? Kéri, hogy a gödröket javítsák ki az újvárosi temetı parkolójában.
Szeleczki József: Az útfelújításokkal kapcsolatban a probléma az volt, hogy a pályázatokat késın
bírálták el, és ezt követıen lehetett elindítani a közbeszerzési eljárásokat. Felmerült
problémaként, hogy milyen eljárás legyen alkalmazva a közbeszerzési eljárás során, mert olyan
munkákat is figyelembe kellett venni az egybeszámítási kötelezettségeknél, amelyek korábban
lebonyolítódtak. Az ÁSZ vizsgálatokra hivatkozva a szakértı úgy foglalt állást, hogy az egyszerő
eljárás nem alkalmazható, az egybeszámítási kötelezettség ki kell, hogy terjedjen az év elején
lefolytatott, és lezárult közbeszerzéseket illetıen is, így nyílt eljárást kell alkalmazni. A felhívás
elkészült, napokon belül meg fog jelenni. Az idei évben a szerzıdéskötésig fognak eljutni.
Néhány intézmény-felújítási munka is ebbe a körbe tartozik. A garanciális bejárásokra fognak
meghívót küldeni a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság részére is. A Posta elıtti
forgalomszabályozó táblával kapcsolatban elmondja, hogy van egy bizottsági döntést, mint
közútkezelı ezt a feladatot elvégezheti az önkormányzat, de a közlekedési hatóságnak van egy
olyan állásfoglalása, hogy nem veszi ezt tudomásul. Végrehajtják a bizottsági döntést, de felhívja
a figyelmet a közlekedési hatóság esetleges észrevételére. Tájékoztatja a közgyőlést a Mőszaki
Iroda pénzügyi teljesítésérıl. Ha bizonyos korrekciókra nem kerül sor, akkor problémák lesznek
az évi végi elszámolásnál.
Kıvári László: Alkalmas lenne a Szekszárdi Vasárnap a hivatal híreinek is a közzétételére. Kéri,
hogy a következı számban jelenjen meg az irodavezetı úr tájékoztatása az útfelújításokkal
kapcsolatban. Elfogadja a választ.
-

Dr.
Gaál
Zsuzsanna
interpellációja
Horváth
István
„Tömegközlekednénk ha lehetne, nemcsak munkanapokon” címmel.

polgármesterhez

Dr. Gaál Zsuzsanna: A bevezetett új menetrend az elmúlt hetekben indulatokat is kavart. Az
alapcélkitőzéssel, hogy a tömegközlekedést népszerősítsék a városban, a legmesszebbmenıkig
egyetért. A mostani tapasztalatok alapján viszont úgy tőnik, hogy a változtatásoknak vesztesei is
vannak. A bevezetés módját is több tekintetben kifogásolni lehet elıkészítetlenség miatt. A
választókerületét érintı változásokról szól az interpellációja. Kéri, hogy írásban kapjon választ a
felvetéseire. Többen kérték a 9. buszjárat korábbi menetrendjének visszaállítását. Gondolja, hogy
ezt a menetrend teljes megbolygatása nélkül nem lehet megtenni, és amennyiben ez nem is
lehetséges, akkor egyeztessék össze a 9. és a 2. járatok menetrendjét aszerint, hogy ha valaki a
Tartsay lakóteleprıl Parásztára akar kijutni, akkor ne kelljen 20 percet várnia az átszállásra. A 4.
járatot illetıen: reggelente illetve a délutáni órákban az útvonalát ne a tehermentesítın vigye
végig a TESCO-ig, hanem kanyarodjon be a Szövetség utcán a Holub utcáig, és az ottani
megállónál fel tudja venni az utasokat. A Zsitvai Cukrászda elıtti buszmegállóval kapcsolatban:
ezt a megállóhelyet kifogásolta a cukrászda tulajdonosa, mivel úgy ítéli meg, hogy a forgalmát
kedvezıtlenül befolyásolja az ott kialakított megálló, így a parkolóhelyek számának csökkenése.
A biztonságos közlekedés szempontját is figyelembe kell venni ennek a megállóhelynek a
kialakításakor. A megállóhelyek kialakításakor nem jártak el körültekintıen akkor, amikor a
Tartsay lakótelep 28. számú ház közvetlen elıterébe, az ablakoktól néhány méterre tettek egy
buszmegállót, ami az ott lakókat – egyrészt a parkolóhelyek, másrészt a zajhatások miatt –
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nagymértékben zavarja. Kéri, hogy a polgármester úr ezekre a felvetésekre írásban válaszoljon.
Hétvégén a Tartsay lakóteleprıl egyáltalán nem, vagy csak ritkán lehet elérni a temetıt, a
templomot és a piacot. Kéri, hogy e tekintetben is segítse a polgármester úr a probléma
megoldását.
Horváth István: Kéri, hogy írásban tegye meg a képviselı asszony a kéréseit, és ezt követıen
rögtön intézkedik a válaszadásról.
-

Schoeck Károly interpellációja
menetrendrıl általában” címmel.

Horváth

István

polgármesterhez

„Az

autóbusz-

Schoeck Károly: Javasolja, hogy határozzák meg az autóbusz-menetrend azon elemeit, amelyek
jók, és a kevésbé jó elemeket próbálják meg jobbítani. Egészen biztosan jó elem az, hogy a város
észak-déli tengelyének autóbusszal való ellátottsága lényegesebben jobb lett, és a menetrend
szerkezete is olyan, hogy a buszok indulási ideje kiszámítható és könnyen megjegyezhetı. A
„gerincvonaltól” kívül esı buszoknak az a feladatuk, hogy erre a vonalra „ráhordják” az utasokat.
Véleménye szerint a szükséges átszállások száma több lett. Miközben a városban egy jelentıs
útvonalon az autóbuszok száma szaporodott, ez nem járt együtt azzal, hogy a kilométer
teljesítmény változott volna. Tehát az egyéb vonalakon ritkábban járnak az autóbuszok. A
panaszok egy része erre vezethetı vissza. A koncepció korszerőbb tömegközlekedést célzott, de
ehhez plusz forrásokra volna szükség. Ha a város képes lenne ebbe a rendszerbe saját forrásokat
bevinni, akkor a kritikák jelentıs része megszőnne. A mai autóbuszok kényelmesebbek,
korszerőbbek, mint a tíz évvel ezelıttiek, viszont több üzemanyagot is fogyasztanak. Egy
korszerőbb, színvonalas szolgáltatás plusz pénzek bevonására is szükségletet teremt, ennek a
lehetséges megoldását kéri azoktól, akik a menetrend javítása érdekében hathatós intézkedéseket
tudnak tenni.
Horváth István: Elég sok indulatot váltott ki a tömegközlekedés átalakítása az utóbbi idıben. A
cél nem ez volt, hanem az, hogy vonzóbbá tegyék a tömegközlekedést a városban lakók számára.
A közlekedési menetrendet a Gemenc Volán közlekedési szakértıi és külsı szakértık dolgozták
ki közösen. Dr. Hadházy Ákos képviselı úr kapcsolattartó volt az önkormányzat és a szakértık
között. Hibás volt a kommunikáció. Többet kellett volna tenni ezen a téren. A Volántól több
segítséget kellett volna kapniuk a kommunikációban, illetve a sofırök felkészítésében, de tény,
hogy a Volán így is sokat tett a mostani rendszer kialakításában. Valószínő, hogy az utasok sok
esetben nem voltak kellıen tájékozottak, a közlekedési szakemberek rosszul ítéltek meg bizonyos
helyzeteket, illetve az ott lakók mégse úgy használták a menetrendet, ahogy a szakemberek
feltételezték. Megkeresték a Gemenc Volán vezérigazgatóját. Megállapodtak abban, hogy
október elsı hetében ütemtervet készítenek arra vonatkozóan, hogy december 31-ig folyamatosan
hogyan korrigálják a tömegközlekedési rendszert. A sikert az fogja meghatározni, hogy hányan
veszik igénybe a tömegközlekedést. Ha nem sokan, akkor változtatni kell, erre nyitottak. Reméli,
hogy mindenkinek megfelel majd a rendszer. Elnézést kér azoktól, akiknek kellemetlenséget
okozott az új rendszer, a céljuk nem ez volt, bízik benne, hogy december 31-ig ezeket a
problémákat meg tudják oldani. Egyszerőbb lett volna nem hozzányúlni a rendszerhez, de
sokszor nem az a célravezetıbb módszer. Addig fognak ezzel foglalkozni, amíg ki nem alakítják
az optimális rendszert. Írásban kérik a tapasztalatokat benyújtani. Szeretne beszámolni a
változtatásokról már két hét múlva, illetve az október végi közgyőlésen. Az sem volt szerencsés,
hogy a buszvárókat késıbb tudták áthelyezni, ennek személyi akadályai is voltak.
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-

Halmai Gáborné interpellációja Horváth István polgármesterhez: A számlák pontosan
érkeznek havonta, a korrekcióra is szükség lenne, mikor kerül erre sor?

Halmai Gáborné: A szemétszállítás költségeivel és gyakoriságával kapcsolatos a kérdése. Az új
rendszer 2007. április 26-án került bevezetésre. Akkor sok fórumon megkeresték a város lakói
azzal, hogy számukra ez az új rendszer milyen problémákat okoz. 2007. augusztusában Tóthi
János képviselı úr indítványozta azt, hogy ha korrekcióra szorul a rendszer, akkor nézzék meg,
hogy milyen korrekciók lehetségesek. A bizottságok is tárgyaltak errıl, de nem lett semmilyen
hatása. Az idei évre vonatkozó díjemelés során sem került sor a korrekciókra. Kérte, hogy vegyék
újra napirendre a rendelet-módosítást, de a közgyőlés levette napirendjérıl. A családi házas
övezetben egyedül élık problémája az edény nagysága és az ürítések gyakorisága. Erre a két
kérdésre vissza kell térni. Lenne olyan lehetıség, hogy a lakók megvehetik a zsákokat, és a zsák
árában érvényesítsék az elszállítás díját is. Beszéltek róla, hogy a szomszédok „összeállhatnak” a
70 literes edény ügyében, de ez nem mindenütt lehetséges. Kéri, hogy tőzzék napirendre ismét a
szemétszállítás ügyét. Mikor fog napirendre kerülni?
Horváth István: Valóban többször volt róla szó, hogy átvizsgálják a szemétszállítási rendszert.
Ez a rendszer az elmúlt hat évben nem változott, csak a fizetı személye. Vannak olyan
városrészek, ahol a heti kétszeri ürítés sok, vannak olyanok, ahol kevés. Valóban meg kell ezt
vizsgálni, és kiegyensúlyozott megoldást kell találni. Ígéri, hogy a november ülésen tárgyalni
fognak errıl. Az Alisca Terra szakembereivel közös konzultáción vegyenek részt, ezután kerüljön
a bizottságok, majd a közgyőlés elé a téma.
Halmai Gáborné: Elfogadja a választ. Véleménye szerint a legnagyobb problémát a minimális
méret okozza. Tóthi János képviselı úr részt tud venni ezeken az egyeztetéseken. Azoknak a
konténereknek az elhelyezésérıl is gondoskodni kell, amelyek lezárva vannak a közterületeken.
-

Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Stílus meg a párt”
címmel.

Dr. Hadházy Ákos: Az elızı interpellációkban sok minden elhangzott azzal kapcsolatban, amire
választ szeretett volna kapni. A tömegközlekedés problémájával kapcsolatban elmondja, hogy ezt
nagyon hosszú elıkészítı munka elızte meg. A változásokkal kapcsolatos indulatokra
számítottak, amelyek egy részének az oka a tájékozatlanság volt, amelyért részben a város a
felelıs, részben a Volán. Pozitívum viszont, hogy a harminc éves táblák a megállókban
lecserélésre kerültek. A jogos észrevételek között vannak megoldhatóak is, és olyanok is,
amelyeket nem tudnak megoldani. Nem számított viszont arra, hogy egy felelıtlen újságírói
magatartás a megyei napilapban olyan mondatokat fog neki tulajdonítani, amelyek nem
hangzottak el. Ha elhangzottak volna, sértették volna a lakosságot is. Ennek a tévedésnek a
folytán a Szocialista Párt által kiadott lap durva személyeskedı hangnemben próbálta támadni.
Reméli, hogy ez a helyreigazítás is megtörténik. A kampánylapok stílusa számára nagyon
meglepı volt. Lát-e arra lehetıséget a polgármester úr, hogy az elkövetkezı két évben még ne a
választási kampány jegyében szóljon a munkájuk?
Horváth István: Lát erre esélyt, de ezért mindenkinek tennie kell.
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Dr. Hadházy Ákos: Elfogadja a választ.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 15 órakor
berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

