Szám: IV.170-10/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. augusztus 3-án (szerdán) 9 óra
25 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth
Kálmán, Ilosfai Gábor, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 13 fı
Távolmaradt: Dr. Tóth Csaba Attila, Kıvári László képviselık

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Varga András osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes. Kéri, hogy a közgyőlés tagjai 1 perces néma felállással emlékezzenek
meg Töttös Pálról, a POFOSZ Tolna Megyei elnökérıl, Szekszárd Város „Pro Urbe” díjas
polgáráról, aki múlt héten 91 éves korában elhunyt.
A közgyőlés 1 perces néma felállással emlékezik meg Töttös Pálról.
Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel nyilvános ülésének
napirendjére a 204. sz. elıterjesztést. Továbbá a zárt ülés napirendjére javasolja felvenni a
203. sz. elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásáról szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosításának elfogadására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u. 15. (hrsz.:84)
szám alatti ingatlan elidegenítésére
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdés módosítására
(198. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

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

ZÁRT ÜLÉS:
6./

Javaslat a 156/2011.(VII.19.) szekszárdi öh. módosítására
(197. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Alapítói hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére hitelfelvétel céljából
(203. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásáról szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Az a személy, aki például Szálkán él, és Szekszárd városában tesz állampolgári
esküt, ı is részesül a „Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címben?
Horváth István: Igen.
Zaják Rita: Azokra a személyekre is vonatkozik majd, akik korábban tettek esküt a
városban?
Horváth István: Visszamenıleges hatállyal nem lehet ilyen címben részesíteni a korábban
esküt tett személyeket.
Halmai Gáborné: Sokan vannak, akik nem laknak Szekszárdon, de sokat tesznek a városért.
Esetleg kiterjedhet ez a cím az ı megbecsülésükre is a késıbbiekben?
Horváth István: Számos olyan személy van, akiknek gesztus étékkel adható lenne ez a cím.
A mostani javaslat az állampolgársági esküvel kapcsolatos. A késıbbiekben a cím
adományozására vonatkozó szabályozást lehet módosítani, kibıvíteni. Ez a jogosultság a
továbbiakban szélesíthetı.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
48/2011. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a helyi
kitüntetések
és
elismerı
címek
alapításáról
és
adományozásáról szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2./

Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosításának elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy polgármester úr akadályoztatása esetére a Társulási
Tanácsba Dr. Horváth Kálmán képviselıt delegálja a közgyőlés, illetve Dr. Horváth Kálmán
akadályoztatása esetén Lemle Béláné lássa el az önkormányzat képviseletét a társulásban.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Halmai Gáborné: A megállapodás tervezet 14. oldalán a IV. pont 8. bekezdését hogyan kell
értelmezni?
Dr. Göttlinger István: Problémát jelent az ilyen típusú társulásokban, ha valamelyik tag nem
fizet hozzájárulást. Ezért jogszabály írja elı, hogy az ilyen esetekre vonatkozóan rendelkezni
kell a társulási megállapodásokban.
Halmai Gáborné: Ez a bekezdés azt tartalmazza, hogy amennyiben a tagönkormányzat a
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti a társulás
székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól a fizetési
kötelezettségét nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott
felhatalmazása alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Ha a székhely
önkormányzat nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, akkor a tanács új székhely
önkormányzatot jelölhet ki.
Dr. Haag Éva: Kiegészítésként elmondja, hogy a székhely önkormányzat Dabas, amennyiben
Dabas önkormányzata nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, akkor a Társulási tanács új
székhelyet jelölhet ki.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.)

158/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Magyar Zarándokút Önkormányzati
megállapodásának módosítása

Társulás

társulási

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását - a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal - elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.
2.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesterének akadályoztatása esetére Dr. Horváth Kálmán
képviselıt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát képviselje az Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában.
A Közgyőlés a polgármester, és a 2. pontban meghatározott
képviselı akadályoztatása esetére Lemle Béláné képviselı
asszonyt hatalmazza fel arra, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatát képviselje a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás Társulási tanácsában.
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Határidı: 2011. augusztus 3.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

3./

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u. 15.
(hrsz.:84) szám alatti ingatlan elidegenítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
159/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Diósberény, Kossuth L. u. 15. sz. alatti ingatlan tulajdoni
rendezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u.
15. (hrsz.: 84) sz. alatti ingatlanra vonatkozóan elfogadja
Diósberény Község Önkormányzatának 400.000 Ft összegő
vételi ajánlatát.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
4./

Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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160/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Háziorvosi szolgálat ellátásra kötött feltat-ellátási szerzıdés
módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Domány Eszter
háziorvos a jövıben a Domány-Barki Egészségügyi és
Szolgáltató Kft. (székhely: 7668 Gyód, Szılıhegy 434.,
cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-077461, adószáma: 23370634-202) képviseletében lássa el a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet
vonatkozásában a szolgálatot.
2.
A Közgyőlés a határozat mellékletétét képezı feladatellátási szerzıdés módosítását elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. augusztus 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

5./

Külföldi meghívások
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Felkéri Ács Rezsı alpolgármestert, hogy ismertesse a delegáció
összetételére vonatkozó javaslatot.
Ács Rezsı: Egy delegációt javasol a három meghívásra, melynek tagjai: Fajszi Lajos
képviselı úr, Lemle Béláné képviselı asszony, Halmai Gáborné képviselı asszony, Pál József
és Märcz László igazgatóság vezetık. A határozati javaslat 4. pontja vonatkozásában
javasolja, hogy az egyeztetések alapján Óbecse, Lugos, Facsád, Downpatrick delegációja
kerüljön meghívásra.
Horváth István: Javasolja, hogy a delegációt Fajszi Lajos képviselı úr vezesse. Tájékoztatja
a közgyőlést, hogy Szita Károly polgármester úr közremőködésével egy testvérvárosi kérelem
jelentkezett Szekszárdon. Ács Rezsı alpolgármester úrral 1 hónappal ezelıtt fogadtak egy
kínai delegációt. Shanghaitól 80 km-re egy szigeten van egy tartomány, melynek központja
egy 300-400 ezer fıs lakosságú település. Ez a település kereste meg Szekszárdot
testvérvárosi együttmőködés kialakítása ügyében. Javasolja, hogy ezen település vezetıit
hívják meg a Szüreti Napokra, melynek keretében aláírnának egy szándéknyilatkozatot az
együttmőködésre vonatkozóan. Ez a város turisztikai és gazdasági életének fontos lehetısége,
és a jövı szempontjából elıremutató lenne. Az együttmőködésben komoly gazdasági
potenciál van. A Shanghai világkiállításon lévı magyar pavilont a kiállítást követıen ezen a
településen állították fel. És a Magyar Állam közremőködésével magyarországi kereskedelmi
központot hoznának létre, melynek célja, hogy szekszárdi – elsısorban élelmiszeripari –
termékek jelenjenek meg. Továbbá a borászatot és a szılıtermesztést szeretnék
meghonosítani. Párhuzamos testvérvárosi kapcsolat lenne Kaposvár és Szekszárd, illetve a két
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kínai település között. Magyarországi fejlesztésekre vonatkozóan is érdeklıdtek. Éves szinten
20-25 millió turista látogatja ezt a szigetet, mely buddhista zarándokhely is. Szekszárdi
borászokkal felvették a kapcsolatot, ıket is bevonták az egyeztetésbe. Hongkongban
novemberben lesz a világ egyik legnagyobb borkiállítása. Elsısorban prémium kategóriás
borokat szeretnének ezen a piacon vásárolni. Amennyiben szeptember hónapban az
együttmőködés alapjait rögzíteni tudják, akkor borászokkal együtt utaznának ki a kiállításra,
illetve a testvérvárosban is tennének látogatást. Javasolja, hogy a Szüreti Fesztiválra hívják
meg a kínai delegációt is.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)
161/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Külföldi meghívások
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Horváth Kálmán és Máté Péter
önkormányzati képviselık részvételét a 2011. július 30. –
augusztus 1. között megrendezésre került óbecsei
Városnapokon.
2.) A Közgyőlés a Facsádi Napokra és a bunyaszekszárdi
emlékünnepségre szóló meghívást (augusztus 13-15.), valamint
a Lugosi Búcsúra szóló meghívást (augusztus 14-16.) elfogadja
és az alábbi személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai
közé:
Fajszi Lajos képviselı, delegációvezetı
Lemle Béláné képviselı,
Halmai Gáborné képviselı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı.
3.) A közgyőlés kinyilvánítja, hogy a kínai Dinghai településsel
testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani. A közgyőlés felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával
kapcsolatos elıkészületeket tegye meg.
4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a szeptember 1518. között megrendezendı Szüreti Napokra az alábbi
delegációkat hívja meg: Lugos, Facsád, Óbecse, Downpatrick,
Dinghai.
5.) Közgyőlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
külföldi kiutazásokkal és a Szüreti Napokra történı
meghívásokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye meg és
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gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a 2011. évi költségvetés
céltartalékában szereplı „Rendezvények szervezésére” címén
betervezett elıirányzat terhére.
Határidı:
Felelıs:

2011. szeptember 18.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 2
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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