Szám: IV.110-5/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. április 30-án
(csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Máté Péter, Dr. Tóth
Gyula, Zaják Rita képviselı
Összesen: 10 fı
Ülés Közben érkezett:

Dr. Haag Éva alpolgármester

Távolmaradását jelezte:

Dr. Hadházy Ákos, Kıvári László, Lemle Béláné, Dr. Tóth
Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.

A polgármester szavazásra teszi fel napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(84. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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2.

Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános
Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(85. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(84. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Haag Éva 8 óra 11 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló: Az írásbeli könyvvizsgálói jelentést nem kívánja
kiegészíteni.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: Kéri, hogy a könyvvizsgálói jelentésben az év kerüljön javításra.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló: Ki fogja javítani, elnézést kér az elírásért.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné képviselı: A tavalyi évhez képest a köztisztasági feladatoknál, a
szemétszállításnál magasabb összeg szerepel. Szeretné jelezni, hogy a húsvéti idıszakban
nem volt tiszta a város. Fontosnak tartja, hogy ha erre a város többet költ, akkor figyeljenek is
oda arra, hogy nem legyen szemetes a város. Közel 500 millió Ft szerepel a költségvetésben
építmény és telekadó bevételként, hogy a város az adósságoktól meg tudjon szabadulni.
Látszik a zárszámadásban, hogy ez megtörtént, ezért ennek indokoltsága a következı
idıszakban nem áll fenn, érdemes lenne ezt még egyszer felülvizsgálni.
Horváth István polgármester: A jelenlegi költségvetés összeállításánál az adóbevételek
szerepelnek bevételként, ennek megvan a kiadási oldala is. Ha valaki ezt szeretné módosítani,
megvan rá a lehetıség, de a kiadási oldal csökkentésére is javaslatot kell tennie. Korábban
kommunális adó volt Szekszárdon, melynek mértéke magasabb volt, mint a jelenlegi ingatlan
típusú adók mértéke.
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Ács Rezsı alpolgármester: Nem hangzott el soha az ingatlan típusú adók bevezetésénél az
az érvelés, amelyet az ellenzéki képviselık állítanak. Indokként hangzott el az, hogy a 20072010. évek között az állam elvont 1 milliárd Ft-ot, egyéb törvényi változások történtek és
ezzel az intézkedéssel a költségvetési egyensúlyt tudták biztosítani, valamint a
városüzemeltetés és az intézményrendszer mőködtetésének forrásait tudták biztosítani. Fontos
az, hogy az elmúlt években végrehajtott fejlesztések, illetve a mőködés átstrukturálása
következtében a városnak jelentıs mértékben nıtt a vagyona, 3 milliárd Ft-tal sikerült növelni
a város mérleg szerinti vagyonát és a saját tıkéje több mint 6 milliárd Ft-tal nıtt. Az elmúlt
években megvalósított fejlesztések és az állam által történt adósságátvállalásnak
köszönhetıen úgy alakul a város mőködése és a város gazdálkodása, hogy az hosszú távon a
városlakók számára értékelhetı és pozitív változásokat hozott. A következı években is ezt a
gazdálkodást szeretnék folytatni.
Zaják Rita képviselı: Mindig elhangzik, hogy 1 milliárd Ft elvonásra került az
önkormányzattól. De akkor az önkormányzat fizetett a közalkalmazottaknak 13. havi bért és
egyéb juttatásokat, amelyek már nincsenek. Kommunális adóval kapcsolatban elmondja, hogy
most szemétszállítási díj van. 2012. évben a költségvetés tárgyalásakor polgármester úr ígérte
meg, hogy még abban az évben a város összes intézményére beadásra kerül az
energiahatékonysági pályázat. Történtek ez ügyben lépések, de ennél hatékonyabban is
lehetne lépéseket tenni.
Horváth István polgármester: Semmibıl nem lehet a várost fejleszteni. Az igények
megjelennek a városlakók részérıl, melyek jogosak. Akkor tudnak a kiadási oldalon
fejlesztésekrıl dönteni, ha a bevételi oldalon rendelkezésre áll ennek a forrása.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 13/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete a
2013. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 79/2014.(IV.30.) határozata
a 2013. évben lefolytatott belsı ellenırzésrıl szóló
összefoglaló jelentés elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bek. g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
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Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglaltakra, valamint a költségvetési
szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében
meghatározottakra, a 2013. évben lefolytatott belsı ellenırzésrıl
szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
2.

2014. április 30.
Horváth István polgármester

Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános
Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(85. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság tárgyalta az elıterjesztést,
meghallgatta a pályázókat és mindkét személyt alkalmasnak tartja az igazgatói megbízásra.
Simon Andrea 32 éve dolgozik a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában, alsós
pedagógusként kezdte, 2007. óta igazgatóhelyettes, kiváló pedagógus. Parrag Katalin a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola alapítása óta, 31 éve dolgozik az intézményben,
1998-tól 2013-ig igazgatóhelyettesként, majd igazgatói megbízást kapott 1 évre.
Horváth István polgármester: Kéri, hogy a hivatal a jövıben az intézményvezetıi
kievezésekkel kapcsolatos elıterjesztés tárgyalásakor a pályázókat minden alkalommal hívja
meg a közgyőlésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Parrag Katalin megbízásának támogatására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı –11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel Simon Andrea megbízásának támogatására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı –11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11
fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 80/2014.(IV.30.) határozata
Intézményvezetıi pályázatok véleményezésérıl (Szekszárdi
Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a köznevelési intézmények mőködtetıje – a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1)
bekezdésében kapott jogával élve a határozat mellékleteiben
megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét az alábbi
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intézmények vezetıi megbízására benyújtott pályázatokról,
illetve a pályázók megbízásáról:
Szekszárdi Baka István Általános Iskola (1. számú
melléklet);
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (2. számú
melléklet).
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot és
mellékleteit küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidı:

2014. április 30.,
a 2. pont tekintetében: 2014. május 10.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 8 óra 35 perckor
berekeszti.

K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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