Szám: IV.22-34/2008.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. december 4-én (csütörtökön) 9 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Dr. Hadházy
Ákos, Horváth Jánosné, Jobban Zoltán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter, Schoeck
Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 17 fı
Ülés közben érkezett: Dr. Horváth Kálmán, Kerekes Csaba képviselı
Távolmaradását jelezte: Németh Zoltán, Dr. Tóth Csaba Attila, Horváth László, Dr. Gaál
Zsuzsanna képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
Leposa Gyula a Mőszaki Iroda osztályvezetıje,
Dr. Faragó Ágnes irodavezetı,
Dr. Fıfai Klára irodavezetı,
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Ismerteti a meghívóban, a kiküldött anyagban, valamint a kiosztott anyagban
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szereplı elıterjesztéseket.
Dr. Tóth Gyula: Kéri, hogy a meghívóban szereplı 284. sz. elıterjesztést elıbb tárgyalják.
Jobban Zoltán: Kérdést intéz a Mőszaki Iroda képviselıjéhez: Szakmai megítélése szerint a
Pollack utcai záporvíztározó betölti-e mőszaki feladatait?
Halmai Gáborné: Bejelenti, hogy Horváth László és Dr. Gaál Zsuzsanna képviselık jelezték,
hogy nem tudnak részt venni a közgyőlés ülésén. Interpellációt intéz a polgármester úrhoz:
„Köszönik a választ, most intézkedést várnak” címmel.
Dr. Haag Éva: Jelzi, hogy Dr. Tóth Csaba Attila képviselı úr is jelezte távollétét.
Horváth István: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 285. sz. elıterjesztést nyilvános ülésen
tárgyalja meg a közgyőlés, mivel az érintett beleegyezett a nyilvános ülésen történı tárgyalásba.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı
elıterjesztéseket.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Napirend

1./

Hozzájárulás háziorvosi praxis átadás-átvételéhez
(284. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

2./

2009-2011. évi költségvetési koncepció
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Törvényességi észrevétel a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. sz.
rendeletre
(272. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2008. (….) rendelete
a közterületek használatáról (I. forduló)
(301. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
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5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008. (….) rendelete a
vagyongazdálkodási alapról (tervezet)
(293. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Javaslat városfejlesztési gazdasági társaság létrehozására
(298. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete a
luxusadóval kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról (tervezet)
(304. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

8./

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város költségvetési tervezése és zárszámadás
elkészítési rendjérıl
(296. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

9./

Javaslat közmővelıdési megállapodás megkötésére
(287. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

10./

Megye-Város társulási megállapodás gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó és
utógondozói ellátás biztosításáról
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Javaslat a TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvételre
(294. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

Közterület elnevezése
(297. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Faragó Ágnes irodavezetı

13./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belsı ellenırzési terve
(303. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

14./

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítása
(291. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15./

Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött megállapodás meghosszabbítására
(299. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı
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16./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2009. évi
teljesítménykövetelményei alapját képezı kiemelt célok meghatározása
(302. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17./

Feladatellátási megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
(310. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítására
(312. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

19./

Közgyőlési felhatalmazás a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévı mélyparkoló üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok elvégzésére
(315. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20./

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzattal kötendı megállapodás jóváhagyására
(316. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

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

22./

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatói megbízatására
(285. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23./

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetérıl
( tajekoztato1)
- Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl
( tajekoztato2)

24 ./

Kérdések, interpellációk
- interpellációkra adott írásbeli válaszok:
- Dr. Hadházy Ákos a buszvárókkal kapcsolatos interpellációjára adott írásbeli
válasz
- Kerekes Csaba interpellációjára adott írásbeli válasz
- Dr. Horváth Kálmán üzemanyagárakkal kapcsolatos interpellációjára adott válasz
- Jobban Zoltán kérdése a Mőszaki Iroda képviselıjéhez: Szakmai megítélése
szerint a Pollack utcai záporvíztározó betölti-e mőszaki feladatait?
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- Halmai Gáborné interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Köszönik a
választ, most intézkedést várnak” címmel.

ZÁRT ÜLÉS:

25./

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(286. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

26./

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

27./

Javaslat önkormányzati bérlakás határozott idejő biztosítására
(292. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28./

Javaslat az önkormányzati részvételő KT-Dinamic Kft. társasági szerzıdésének
jóváhagyására
(311. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

1./

Hozzájárulás háziorvosi praxis átadás-átvételéhez
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Takács Béláné: Nincs kiegészítése az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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:
308/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási szerzıdés háziorvosi
ellátására

szolgálat
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése tudomásul veszi Légrádiné dr. Kassai
Enikı
helyettesítéssel
történı
megbízási
szerzıdésének 2008. december 31-i hatállyal
történı megszőnését, és egyben jóváhagyja a
tulajdonában lévı mőködtetési jog 2009. január 1i hatállyal dr. Domány Eszter részére történı
elidegenítését.
2. A közgyőlés jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és dr. Domány Eszter
között 2009. január 1-i hatállyal megkötendı
feladat-ellátási
szerzıdést,
és
felkéri
a
polgármestert a szerzıdés aláírására.
3. A közgyőlés hozzájárul a háziorvosi szolgálat
közvetlen Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által történı finanszírozásához, és felkéri az
Egészségügyi Gondnokságot a mőködtetési jog
átadásával-átvételével kapcsolatos adminisztrációs
és egyéb feladatok lebonyolítására.

Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: A 2. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
A 3. pont tekintetében: Takács Béláné az
Egészségügyi Gondnokság vezetıje

2./

2009-2011. évi költségvetési koncepció
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság tárgyalásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az
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elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Cseke László: Megállapította, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót a jogszabályoknak
megfelelıen állították össze. Elég részletes a koncepció. Az írásbeli véleményében néhány
sajátos szempontra hívja fel a figyelmet, amelyet most is megismétel. Ismerteti a könyvvizsgálói
véleményt.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: Az idei év nehezebb, mint az elmúlt évek, mert a költségvetés még csak
sarokszámaiban létezik, így elképzelhetı, hogy bizonyos önkormányzatokat érintı összegei
változni fognak a parlamenti ülésszak során. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város
mőködését és stabilitását biztosítani tudják, de egész más helyzetben lennének, ha azok a
vagyontárgyak, amelyek értékesítésre kerültek az elızı ciklusban most is rendelkezésre állnának.
Az önkormányzat a normatív támogatásokkal mindig kiszolgáltatott helyzetben van. A szekszárdi
önkormányzat 2006-ban elkezdett egy jelentıs megtakarítási programot, amelynek a hatásai
mindenképpen jelentkeztek volna már, ha a központi támogatások növekedésének az üteme nem
maradt volna el a mindenkori inflációtól. A 2009. év sokkal nehezebb lesz, mint az elızı évek.
Az önkormányzati szférából 150 milliárd forint kerül kivonásra az eredeti költségvetési
tervezéshez képest. Ez nominál értékben is jelentıs visszaesést jelent. A szekszárdi
önkormányzatnak 200 millió forinttal lesz kevesebb a támogatása, mint az eddigi években. Azzal
kell számolniuk, hogy inflációt meghaladó mértékő lesz az elektromos áram, a gáz árának
emelkedése, és ezt a normatív támogatásban nem veszi figyelembe a központi költségvetés. Ezt
az összeget még tetézi az, hogy a közalkalmazotti és a köztisztviselıi szférában elvonásra kerül a
13. havi bér. Ez a koncepció a tartalmában tér el kissé az elızı éviekhez képest. Szekszárd
vonatkozásában is jelentıs negatív tendenciák jelentkeztek elsısorban a rossz központi
intézkedések hatására, ezt tetızte a világgazdasági válság. Meg fogják keresni annak a módját,
hogy milyen formában tudnak segíteni a vállalkozásoknak, hiszen fontosak a szekszárdi
munkavállalók, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak. A nehézségek ellenére a városvezetés nem
lépett vissza a fejlesztési koncepcióitól. Ez az anyag alkalmas arra, hogy a jövı évi költségvetés
tervezésének megfelelı alapot szolgáltasson. Kéri, hogy fogadják el a koncepciót.
Tóthi János: Kiemeli a költségvetés prioritásait: a 2008. évi gazdálkodás stabil volt. Nem kellett
az önkormányzatnak mőködési hitelt felvennie. 2009-ben rendkívül kicsi lesz az önkormányzatok
mozgástere. Meg kell tartani a költségvetési egyensúlyt. Nem látja biztosítottnak, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok befizetik a költségvetésbe a visszavásárlás
miatt a részükre meghatározott összeget. Viszont az önkormányzatnak a saját cégei felé tartozásai
vannak. Csak a legfontosabb feladatokat tudják elvégezni. A költségvetés tervezésnél vegyék
figyelembe a vállalt kötelezettségekbıl azokat, amelyek kiemelten fontosak.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságnak volt egy módosító indítványa,
amely szerint a következı közgyőlésre nézzék át, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani
azoknak a vállalkozásoknak, akik a munkahelyek megtartásában várják ezt a várostól.
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Ács Rezsı: Javasolja, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a Regionális Munkaügyi
Központ vezetıjével a helyi gazdaság élénkítési lehetıségeivel kapcsolatban, és a közeljövıben
szervezzenek fórumot a vállalkozások részvételével.
Horváth István: Kéri, hogy erre a javaslatra szavazzon is a közgyőlés.
Halmai Gáborné: Összességében nem jó a helyzet, az utolsó benyújtott költségvetési
törvényjavaslathoz képest 4 milliárd forintnyi összeg visszakerült, amit az önkormányzatok
használhatnak fel. Jelenleg is folynak az egyeztetések a közalkalmazottak és köztisztviselık 13.
havi bérével kapcsolatban. A költségvetési koncepció jelentıs részével egyetért a frakciójuk: meg
kell nézni, hogy mely fejlesztések azok, amelyek minden körülmények között megvalósítandók,
és hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztései az itteni lakosság számára
is megtakarítást biztosítsanak.
Dr. Hadházy Ákos: Háromféle bevételi forrása van az önkormányzatoknak: az ingatlanokból
származó bevételek, a helyi adóból származó bevétel, valamint az állami támogatás. Ingatlannal
már nem rendelkezik a város, a helyi adóbevételek és az állami bevételek a gazdasági válság
hatására csökkenni fognak. Véleménye szerint kedvezı feltételeket kell teremteni a
vállalkozásoknak, erre nagyon jó alap a meglévı Ipari Park, a másik lehetıség beruházások
eszközölése. A városban az elkövetkezı években mintegy 20 milliárd forint összegő beruházásra
számíthatnak: fürdıkomplexum, Diákétkeztetési Kft., szállodaépítés. Az oktatás szerkezetét kell
úgy átalakítani, hogy az kedvezı legyen a helyi vállalkozásoknak.
Halmai Gáborné: Az önkormányzati támogatás arányos csökkentése 1992-tıl folyamatos
kormányzatoktól függetlenül.
Fajszi Lajos: A vállalkozások számára jelenleg nincsenek kedvezı feltételek az országban.
Nagyon nehéz több száz embernek fenntartani a munkahelyét úgy, hogy közben a járulékterhek
nınek.
Tóthi János: Van ingatlanértékesítés, mert eladják a mélygarázst és az Ipari Parkban lévı
területeket. Ez is bevétel. Kéri, hogy zárják le a vitát.
Máté Péter: A mélygarázsokra most tizenegynéhány millió forintot kellett ráköltenie a városnak,
hogy el tudják adni. Ez nem mostani ingatlanértékesítés, hanem 1993-94-es ügylet volt.
Ilosfai Gábor: Tóthi János képviselı úr kérte, hogy zárják le a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel Tóthi János javaslatát a vita lezárására vonatkozóan,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 13
igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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309/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
2009-2011. évi költségvetési koncepció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ára figyelemmel a
2009-2011.
évi
költségvetési
koncepciót
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyőlés a koncepcióban foglalt alapelveket
elfogadja.
2.) A közgyőlés az alapelvek figyelembe vételével
felkéri az aljegyzıt a tervezési munkálatok
további koordinálására, a bevételek és kiadások
további pontosítására.
3.) A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a 2009.
évi költségvetés - az intézményekkel, kisebbségi
önkormányzattal, társult önkormányzatokkal,
bizottságokkal - megtárgyalt elsı változatát
legkésıbb 2009. február 15. napjáig terjessze a
közgyőlés elé.
4.) A költségvetési tervezés során –a költségvetés
tartalmi, formai tervezésének szem elıtt tartása
mellett – a költségvetési prioritások pontban
meghatározott elveket figyelembe kell venni.
Határidı: 2009. február 8. (2. pont tekintetében)
2009. február 15. (3. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Kerekes Csaba 10 óra 38 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı javaslatát, melyet a közgyőlés –melynek létszáma
18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.
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310/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Közgyőlési felkérés
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a polgármestert, hogy vegye
fel a kapcsolatot a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének
vezetıjével, és folytasson tárgyalást a helyi
gazdaság élénkítésének lehetıségeirıl, valamint a
gazdasági válság okozta hátrányok csökkentését
segítı eszközökrıl.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy tartson
fórumot, a válságot leginkább elszenvedı
vállalkozások részére.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: Horváth István polgármester

3./

Törvényességi észrevétel a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. sz.
rendeletre
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: A 3. és a 4. napirendi pont szorosan összefügg egymással, a 4.
napirendi pontban tárgyalandó elıterjesztésben beépítésre kerültek a Közigazgatási Hivatal által
kifogásoltak. Kéri, hogy a közgyőlés fogadja el a törvényességi észrevételt.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a taxisokra vonatkozó rész kivételével elfogadásra
javasolja a törvényességi észrevételt a közgyőlésnek.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a törvényességi észrevételt a
taxiállomásokon lévı férıhelyekre kiadható közterület-használati engedélyek maximalizálásának
fenntartása mellett elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Hogyan hozhatnak olyan döntést, mint amit a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság javasolt?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A Közigazgatási Hivatal a törvényességi észrevételben e tekintetben
kritikát fogalmazott meg egy Alkotmánybírósági döntésre való hivatkozással, éppen ezért a
hivatal javaslatot tesz arra, hogy orvoslásra kerüljön ez a rendeletben. A bizottságok azt
javasolják, hogy ez a jövıben is ugyanilyen formában kerüljön szabályozásra, de a hivatal a
törvényességi észrevételben foglaltakkal szakmailag egyetért.
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Ács Rezsı: A Regionális Közigazgatási Hivatal jelenleg törvényesen mőködik? Milyen döntést
hozhat a közgyőlés egy törvényességi észrevétellel kapcsolatban: elfogadja, vagy mondhatja azt,
hogy nem ért vele egyet?
Máté Péter: El lehet-e adni 29 férıhelyet 50 embernek?
Tóthi János: Ha nem fogadja el a közgyőlés a törvényességi észrevételt, akkor bírósághoz kell,
hogy forduljon a Közigazgatási Hivatal?
Schoeck Károly: A közgyőlés a törvényességi észrevételben foglaltaktól eltérı döntést készül
elfogadni?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendeletet az
Alkotmánybíróság 2008. december 31-i hatállyal semmisítette meg. Ha a közgyőlés a
törvényességi észrevétellel ellentétes határozatot hozna, akkor a Közigazgatási Hivatal
bírósághoz fordulhat. Az alkotmánybírósági határozatban a taxi férıhelyek számának
korlátozásában a foglalkozás szabadságának korlátozását kifogásolja. Ha egy jogalkotó korlátot
szab, akkor meg kell nézni az Alkotmánybíróság szükségességi-arányossági tesztjének
megfelelıen, hogy mennyiben szükséges és mennyiben arányos ez egy másik alkotmányos
alapjog korlátozása érdekében. Azt kifogásolta az Alkotmánybíróság, hogy nincs olyan alapjog,
amelynek érdekében szükséges és arányos lehetne az önkormányzat taxi férıhelyek korlátozására
vonatkozó rendelkezése. Az a kifogás, hogy jelenleg hány taxiállomás van, és ezzel szemben az
önkormányzat mennyi közterület-foglalási engedélyt adhat ki, valóban jogos megfogalmazás, de
az önkormányzatnak – igény esetén – lehetısége van más helyeken taxiállomások kijelölésére.
Dr. Balás Ákos: Az önkormányzatok törvényességi ellenırzését a helyi önkormányzatokról szóló
törvény szabályozza. A Közigazgatási Hivatal szerepel ebben a törvényben? Tehát van erre
jogosítványa?
Máté Péter: Közterület-használati engedélyrıl van szó, és nem mőködési engedélyrıl.
Ács Rezsı: Ha egy vállalkozás a mőködése során jogszabályt sért, illetve engedélyhez kötött
tevékenységet engedély nélkül folytat, milyen intézkedéseket tehet vele szemben az
önkormányzat?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Regionális közigazgatási hivatal nem szerepel a helyi
önkormányzatokról szóló törvényben, közigazgatási hivatal viszont igen. 1989. óta a területi
közlekedési felügyelet az engedélyezı hatóság, az akkori döntés értelmében a személyszállításra
használt jármővek számának korlátozását kifogásolta az Alkotmánybíróság. Ha több az igény, az
önkormányzat, mint tulajdonos a közterületei tekintetében kialakíthat további helyeket. Ha valaki
engedély nélkül végez tevékenységet, akkor azt szabálysértési eljárás keretében lehet
szankcionálni, amelyre a jelenleg hatályos rendelet is, és a rendelet-tervezet is lehetıséget
biztosít.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Halmai Gáborné: Véleménye szerint az alkotmánybírósági határozat a vállalkozás szabadságáról
szól. Annak, hogy a lakosok minél olcsóbban jó minıségő szolgáltatáshoz jussanak az a feltétele,
hogy a szolgáltatók között verseny legyen. Ha azt akarjuk, hogy a minél olcsóbb szolgáltatásból
nagyobb választék legyen a taxisok között, akkor az önkormányzatnak ki kell alakítania taxi
férıhelyeket. Az MSZP Frakció nem tudja elfogadni a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság
javaslatát.
Dr. Haag Éva: A Közigazgatási Hivatal, mint a törvényesség ıre felhívta a közgyőlést, hogy a
törvényes rendet állítsa helyre. Tulajdonképpen ebben az esetben a törvényesség betartásával
létrehoznának egy másik törvénysértı állapotot, mert ha a 29 helyre kiadnak 100 engedélyt,
akkor majd azt fogják mondani, hogy olyan dologért szedett be az önkormányzat pénzt, amit nem
tud biztosítani, vagyis kárt okoznak. Az alkotmánybírósági döntés a foglalkozás szabadságának
korlátozásáról szól, és nem mondja ki, hogy ezt olyan áron is biztosítani kell, hogy az
önkormányzat egy törvénytelen helyzetet teremt a saját számára is. Aggályosnak tartja a
törvényességi észrevétel VI. pontját. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság, valamint a Jogi
és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát támogatja.
Tóthi János: Nem azt kellene firtatniuk, hogy megszőnnek a regionális közigazgatási hivatalok,
mert a közigazgatási hivatalok megmaradnak megyei szinten, és ugyanazokat a feladatokat
fogják ellátni. Nem tudja elfogadni azt a döntést, hogy ne fogadják el a közigazgatási hivatal
törvényességi észrevételét. A közigazgatási hivatalnak kötelessége bíróság elé vinni az ügyet,
mint az elmúlt közgyőlési döntés után. Kéri, hogy fogadják el a törvényességi észrevételben
foglaltakat.
Kerekes Csaba: Milyen bírósági eljárás folyik az önkormányzat ellen?
Tóthi János: Az elmúlt közgyőlésen nem fogadták el a közigazgatási hivatalnak az észrevételét.
Ezért a hivatalnak kötelessége döntés miatt továbbvinni az ügyet. Még nem folyik ellenük
bírósági eljárás.
Horváth István: A Regionális Közigazgatási Hivatal nagyon korrekt választ adott, amelyben
sajnálatát fejezte ki, hogy nem fogadták el az észrevételét, de viszont megnyugtatóan vették,
hogy a probléma azóta megoldódott, és semmiféle bírósági eljárás nem indult.
Kerekes Csaba: Tóthi János képviselı úr arra gondolhatott, hogy az Egyenlı Bánásmód
Hatóságnál indult egy eljárás a közgyőlés ellen?
Horváth István: Igen, ezt is szeretné majd ismertetni a lejárt határidejő határozatokról szóló
beszámoló tárgyalásánál.
Tóthi János: Kéri, hogy a Béla tér helyett Béla király tér szerepeljen a rendelet-tervezetben.
Ács Rezsı: A közigazgatási hivatalnak nem kötelessége bírósághoz fordulni, ha az önkormányzat
nem fogadja el a törvényességi észrevételt. 2006-ban jelentıs mértékben megemelték a taxisok
vonatkozásában a közterület-használati díjakat, és megpróbálták valamilyen formában korlátok
közé szorítani a kiadható engedélyek számát, hogy a megfelelı megélhetést mindenki számára –
aki ezen a területen dolgozik – biztosítani tudja. Most eljutottak odáig, hogy egy
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kormányrendelettel szabályozott hivatal felülbírálja a helyi önkormányzati törvényben
szabályozott testület által alkotott rendeletet. Az önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy
kialakítson további helyeket. Célszerő lenne olyan egyeztetı tárgyalást lefolytatni, ahol az
érintettek – Közigazgatási Hivatal, önkormányzat és a vállalkozások – részvételével ezeket a
kérdéseket tisztázni lehet.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés kérje fel Dr. Haag Éva alpolgármestert és az
aljegyzıt, hogy az érintettek bevonásával folytasson egyeztetést a Közigazgatási Hivatallal.
Dr. Balás Ákos: Az Alkotmány 12. § (2) bekezdése szerint „Az állam tiszteletben tartja az
önkormányzatok tulajdonjogát.” A 13. § szerint: „A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz
való jogot.” A Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint a tulajdonjog három önálló egységbıl
áll: a rendelkezés jogából, a használat jogából és a birtoklás jogából. Az Ötv. rendelkezései
szerint az önkormányzat tulajdonát képezik a közterületek, jelen esetben az önkormányzat a
tulajdonával fog rendelkezni. Más esetekben is elıfordult már, hogy valaki közterület-használati
engedélyt kért, és nem kapott valamilyen okból kifolyólag.
Kerekes Csaba 11 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
Schoeck Károly: Javasolja, hogy fogadják el a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételét.
11 óra 17 perckor Horváth István polgármester elhagyja az üléstermet, Dr. Haag Éva
alpolgármester átveszi az ülés vezetését, jelen van 16 fı képviselı.
Máté Péter: Az Alkotmánybírósági döntés szerint a vállalkozás szabadságát korlátozzák, a
vállalkozói engedélyeket nem az önkormányzat adja ki, az önkormányzat engedélyt ad a
közterület–foglalásra, most errıl döntenek.
Horváth István 11 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe, átveszi az ülés vezetését, jelen van 17
fı képviselı.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 17 fı - 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Hadházy Ákos, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.
311/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
9/1991. (VI. 27.) sz. rendeletére tett 22/731/2008.
számú törvényességi észrevételét a - VI. pontban
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foglaltak kivételével, mely a taxiállomások
részére adható közterület-használati engedély
korlátozását kifogásolja - elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalt a
törvényességi észrevétel tárgyában hozott
döntésrıl.
Határidı: 2008. december 10.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kerekes Csaba 11 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.
312/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Egyeztetı tárgyalás kezdeményezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri
Dr. Haag Éva alpolgármestert, és az aljegyzıt, hogy
folytassanak egyeztetı tárgyalást az érintett
vállalkozások és a Dél-Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal bevonásával a közterületek
használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) sz. rendeletre
tett törvényességi észrevétel VI. pontjában foglaltak
kapcsán, a taxi-szolgáltatást végzık részére adható
közterület-használati engedély korlátozásról.
Határidı: 2009. január 31.
Felelıs: Dr. Haag Éva alpolgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2008. (….)
rendelete a közterületek használatáról (I. forduló)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezet I.
fordulóban történı tárgyalását a közgyőlésnek.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a rendelet-tervezet I. fordulóra
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beterjesztett változatát elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy továbbra is javasolja
fenntartani a taxiállomásokon lévı férıhelyekre kiadható közterület-használati engedélyek
maximalizálásának lehetıségét.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Haag Éva: Az elıterjesztést a tárgyalás alapjául fogadják el.
Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet elfogadásáról a januári ülésen
döntsenek.
Horváth István: Akkor le is vehetnék napirendrıl a témát, és a januári ülésen majd visszatérnek
rá.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint az állampolgárok nagy
részét érintı rendeletek esetében két fordulós tárgyalást tarthat a közgyőlés, ezért éltek ezzel a
lehetıséggel. Az elsı fordulóban az alapelvek meghatározása történik, a második fordulóban
pedig ezeknek az alapelveknek a figyelembevételével történik a rendelet-tervezet elfogadása.
Nincs akadálya annak, hogy a további tárgyaláshoz ezt az elıterjesztést alapul vegyék, ezt
követıen a végleges rendelet-tervezet kerüljön a közgyőlés elé döntés céljából.
Schoeck Károly: Közterület-használati engedély kiadása vagy ki nem adása a taxi vállalkozás
létének vagy nem létének a befolyásolására alkalmas. Ha ez a tevékenység teljesíthetı a
közterület-foglalási engedély nélkül, akkor ez a kérdés átgondolandó.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Dr. Haag Éva módosító
indítványával együtt, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı - 13 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.
313/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet I.
fordulóra beterjesztett változatát tárgyalási alapul
elfogadja.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
véglegesítse a rendelet-tervezetet –az elızı napirend
keretében elhangzottak figyelembe vételével - és azt
terjessze a közgyőlés elé II. fordulóban történı
elfogadásra.
Határidı: 2008. január 31.
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Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008. (….)
rendelete a vagyongazdálkodási alapról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Javasolja, hogy Városfejlesztı Kft. megnevezés kerüljön bele az elıterjesztésbe.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az alap összege nem került meghatározásra a rendelet-tervezetbe.
Szükséges ennek az összegnek a meghatározása.
Tóthi János: 10 millió forint összeget javasol.
Horváth István: Ez a 10 millió forint jelképes összeg, akkor kell majd feltölteni ezt az alapot,
amikor a városrehabilitációs pályázatok nyernek. Tehát a tényleges összeg az a pályázatok
eredményétıl függ. Az ingatlanok felsorolásába a paksi inkubátorház is kerüljön be.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a 10 millió forint összeget, valamint
azokat a vagyontárgyakat, amelyek beépítésre kerültek a rendelet-tervezet mellékletébe.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a kiegészítésekkel együtt, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 18 fı – 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és
megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 37/2008.(XII.5.) rendelete a
Vagyongazdálkodási Alapról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Kerekes Csaba 11 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
6./

Javaslat városfejlesztési gazdasági társaság létrehozására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság támogatja, hogy az önkormányzat
100%-os önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságot alapítson.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az anyagban azt olvasta, hogy nem kötelezı önálló gazdasági társaságot
létrehozni, hanem az önkormányzat ki is jelölhet egy meglévı gazdasági társaságot. Nem lehet ez
a Vagyonkezelı Kft.?
Horváth István: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghatározta, hogy nem lehetséges ez.
Tisztán városfejlesztı társaságot kell létrehozni, amely végig menedzseli a városfejlesztési
beruházásokat. A Vagyonkezelı Kft-bıl átteszik majd a városfejlesztési tevékenységet, és a
Vagyonkezelı Kft. pedig vagyonkezelıi tevékenységgel indulhatna. Célszerő lenne a
Vagyonkezelı Kft. profiltisztítása, és szükség van egy olyan társaságra, amely kimondottan a
városfejlesztési tevékenységeket vezényli, és bonyolítja le a pályázatokat.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A kézikönyv a megyei jogú városok tekintetében egyértelmően azt
írja, hogy nem javasolja egy meglévı szervezetre ráépíteni ezt a tevékenységet.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy az MSZP Frakciót vonják be a tárgyalásokba.
Horváth István: A jövı hétre fog kezdeményezni egy egyeztetést a frakciók számára. Van egy
elképzelésük arra vonatkozóan, hogy más rendszerben fog mőködni a hivatal, és egyes
tevékenységeket a Vagyonkezelı Kft-hez lehet integrálni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
314/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat városfejlesztési és
gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására
100%-os
önkormányzati
tulajdonban
lévı
városfejlesztési társaságot alapít.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
városfejlesztési társaság alapításához szükséges
dokumentumokat készíttesse elı, és terjessze a
közgyőlés 2009. januári ülése elé.
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Határidı: 2009. január 22.
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a 302. sz. elıterjesztés, a 285. sz. elıterjesztés, valamint a
„Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetérıl” címő elıterjesztések tárgyalásával
folytassa a közgyőlés a munkáját, mivel a meghívottak jelen vannak az ülésteremben.

7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2009. évi
teljesítménykövetelményei alapját képezı kiemelt célok meghatározása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Sarkadi Ferenc: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Elmondja, hogy a 63-as út elágazásánál a körforgalom kialakításával
kapcsolatban érdeklıdött, és azt a tájékoztatást kapta már két évvel ezelıtt, hogy elıször a siófoki
elágazásnál lesz kialakítva a körforgalom, mert azt súlyosabbnak tartják, és az akkori hatóság
meg is kereste a várost tervekkel. Azóta sem kezdték el a körforgalom építését. A mai naptól
minden szervnél el fog járni azzal kapcsolatban, hogy ennél a két elágazásnál egy
közlekedésbiztonsági beruházás elkezdıdjön.
Halmai Gáborné: Tájékozódott a Közútkezelı Kht-nál az ügyek állásáról. Elég hosszú folyamat,
hogy elkészüljenek a tervek, a siófoki elágazóé el is készült, a másik elágazónál ugyanaz a
technológia következik, hogy amíg a tervezés folyik, addig fényjelzı prizmákkal próbálják a
közlekedési helyzetet oldani. Javasolja, hogy hívják meg a Közútkezelı Kht. képviselıjét.
Kıvári László: Javasolja, hogy kapjanak a képviselık tájékoztatást ezekben az ügyekben.
Horváth István: Javasolja, hogy a következı ülésen ez napirendi pont legyen, és elıtte a
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalja meg a témát.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
315/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Tőzoltóság 2009. évi teljesítménykövetelményei
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága részére a
2009. évre vonatkozó teljesítmény követelmények
alapját képezı kiemelt célokat a határozat
melléklete szerint határozza meg.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadott kiemelt célok figyelembevételével
állapítsa meg a tőzoltó parancsnok részére a
teljesítménykövetelményeket, és a tárgyév végéig
értékelje a munkateljesítményét.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
8./

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatói
megbízatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági véleményt ismertetni.
Csillagné Szántó Polixéna: Egy pályázat érkezett a kiírásra, a korábbi vezetı Matókné Kapási
Júlia pályázott újra. A Mővelıdési és Oktatási Bizottság Matókné Kapási Júlia kinevezését
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Megköszöni az elızı idıszak munkáját az igazgatónınek is, és a
munkatársainak is.
Csillagné Szántó Polixéna: Megköszöni az igazgatónı munkáját.
Horváth István: A Mővelıdési Ház magas minıségben végzi a munkáját, és ez túlmutat a város
határain.
Matókné Kapási Júlia: Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
316/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
igazgatói megbízatása
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1) bekezdése értelmében

2009. február 1 – 2014. január 31-ig
Matókné Kapási Juliannát
bízza meg a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza igazgatói feladatainak ellátásával.
A közgyőlés Matókné Kapási Julianna bérét a
határozat melléklete szerint állapítja meg.
A közgyőlés felkéri a polgármestert a munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidı: 2009. február 1.
Felelıs: Horváth István polgármester

Dr. Hadházy Ákos 13 óra 12 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
9./ Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetérıl

Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
317/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés
helyzetérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a német kisebbségi oktatás –
nevelés helyzetérıl szóló tájékoztatót.
Fajszi Lajos, Dr. Haag Éva, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor 13 óra 15 perckor elhagyják az
üléstermet, Dr. Hadházy Ákos visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
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10./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete a luxusadóval kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 38/2008.(XII.5.) rendelete a
luxusadóval kapcsolatos települési átlagértékek
meghatározásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Dr. Haag Éva 13 óra 16 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
11./

Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város
zárszámadás elkészítési rendjérıl
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

költségvetési

tervezése

és

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: 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 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
318/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Költségvetési tervezés és zárszámadás elkészítési rendjérıl szóló
szabályzat

22
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az aljegyzı tájékoztatását az Önkormányzat költségvetési
tervezésérıl, valamint zárszámadásának elkészítési rendjérıl
szóló szabályzat elkészítésérıl tudomásul veszi.
Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Horváth István polgármester
12./

Javaslat közmővelıdési megállapodás megkötésére
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést a közgyőlésnek.
Dr. Balás Ákos: 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 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
319/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Közmővelıdési megállapodás megkötése
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei
Tudományos
Ismeretterjesztı
Egyesülettel
kötendı
közmővelıdési
megállapodást
jóváhagyja.
2. A közgyőlés felkéri
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Horváth István polgármester

Halmai Gáborné, Kerekes Csaba 13 óra 20 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 16 fı
képviselı.
Horváth István: Javasolja, hogy a 271. sz. elıterjesztést vegye le napirendrıl a közgyőlés, és a
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következı ülésen tárgyalja meg, mivel a Megyei Jogú Városok Szövetsége több módosítási
igénnyel fordult ez ügyben a Kormány felé.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatát a 271. sz. elıterjesztés napirendrıl történı
levételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal
elfogadott.
Fajszi Lajos 13 óra 25 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
13./

Javaslat a TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvételre
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság az általános tartalékalap terhére
javasolja biztosítani az elıterjesztésben szereplı összeget.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Ismerteti a módosító javaslatát a 2. ponthoz: „A közgyőlés vállalja, hogy a
pályázat elkészítéséhez és beadásához szükséges szakértıi díjak összegének fedezetére 3.200.000
Ft-ot a 2008. évi költségvetés általános tartalék alapjának terhére biztosít, és amennyiben a
pályázat sikeres lesz, annak elszámolását követıen a biztosított összeget a költségvetés általános
tartalék alapjába visszahelyezni rendeli.”
Halmai Gáborné: Támogatja a pályázat benyújtását.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
320/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata,
valamint
intézményfenntartó társulásai részvételét a
TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás,
egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben
pályázaton.
2. A közgyőlés vállalja, hogy a pályázat
elkészítéséhez és beadásához szükséges szakértıi
díjak összegének fedezetére 3.200.000 Ft-ot a
2008. évi költségvetés általános tartalék alapjának
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terhére biztosít, és amennyiben a pályázat sikeres
lesz, annak elszámolását követıen a biztosított
összeget a költségvetés általános tartalék alapjába
visszahelyezni rendeli.
Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
14./

Közterület elnevezése
Elıterjesztı: Dr. Faragó Ágnes irodavezetı

Dr. Faragó Ágnes: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a „Sió utca” elnevezést javasolja
a közgyőlésnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 16 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Balás Ákos nem vett részt a szavazásban.
321/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Közterület elnevezése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közterületek elnevezésérıl szóló
9/l992. (III.12.) Kt. rendeletben biztosított
jogkörében eljárva az alábbi közterület elnevezést
határozza el:
A szekszárdi belterületi 47/39. hrsz-ú magánutat
Sió utcának
nevezi el.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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15./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi belsı ellenırzési terve
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
322/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Belsı ellenırzési terv
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı 2009. évi
belsı ellenırzési tervet elfogadja.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
16./

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Máté Péter nem vett részt a szavazásban.
323/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Kajdacs Község Önkormányzatával
kötött
hulladékgazdálkodási
társulási
megállapodásának módosítását jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosított, valamint a határozat mellékletét képezı
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Határidı: 2008. december 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
17./

Javaslat a Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött megállapodás meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyőlés döntésére bízza a
megállapodás meghosszabbításának idejét.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja a megállapodás meghosszabbítását a határozati javaslat szerint.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés 2009. december 31-ig hosszabbítsa meg a megállapodás
határidejét.
Tóthi János: A megállapodás megkötése lehetıséget biztosít a szervezet részére országos
pályázatokon való részvételre. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Horváth István: Javasolja, hogy Ács Rezsı javaslatát támogassa a közgyőlés a határidıre
vonatkozóan, tehát 2009. december 31-ig hosszabbítsák meg most a határidıt.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 15 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Halmai Gáborné nem vett részt a szavazásban.
Halmai Gáborné: Elıször a módosító indítványra kell szavazni, és utána az eredeti határozati
javaslatra.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Elıször a módosító indítványt kell feltenni szavazásra, azt követıen
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pedig a teljes határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı módosító indítványát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 13 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı –
17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
324/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Mentálhigiénés Mőhellyel megkötött megállapodás
meghosszabbítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhellyel 2009.
január 1. napjától 2009. december 31. napjáig változatlan feltételekkel - ellátási szerzıdést köt.
2. A közgyőlés az ellátási szerzıdés tervezetet
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az
ellátási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
18./

Feladatellátási megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
325/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási
megállapodás
szakszolgálati feladatok ellátására

pedagógiai

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulással pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására kötendı határozat mellékletét
képezı feladat-ellátási megállapodást jóváhagyja, s
felkéri a polgármestert annak aláírására.
Határidı: 2008. december 31.
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Felelıs: Horváth István polgármester
19./

Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Haag Éva nem vett részt a szavazásban.
326/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Költségvetési
Elszámoló
Szervezet
okiratának módosítása

alapító

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı alapító
okirat módosítását elfogadja, és felkéri a
polgármestert annak aláírására.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
20./

Közgyőlési felhatalmazás a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti
önkormányzati tulajdonban lévı mélyparkoló üzembe helyezéséhez szükséges
munkálatok elvégzésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Balás Ákos 13 óra 38 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta 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:
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327/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.
mélyparkoló üzembe helyezése

szám

alatti

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a Szekszárd, Széchenyi u. 1820. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévı
mélyparkoló használatba vételéhez szükséges
munkálatok elvégzésérıl szóló elıterjesztést.
A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kftt, hogy az elıterjesztésben szereplı munkálatokat
saját forrásaiból finanszírozva végeztesse el.
A közgyőlés a kiadások megtérítésére a
parkolóhelyek értékesítésébıl származó bevételekbıl
biztosít fedezetet.

Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
Dr. Balás Ákos 13 óra 42 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
21./

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzattal kötendı megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter nem vett részt a szavazásban.
328/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Tolna
Megyei
Önkormányzattal
megállapodás

kötendı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat, valamint a Tolna
Megyei Önkormányzat között kötendı – határozat
mellékletét képezı - megállapodást jóváhagyja.
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A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidı: 2008. december 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
22./

Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elmúlt idıszakban többségében politikai
támadások érték az önkormányzatot az aljegyzı kinevezéssel kapcsolatban, amelynek része volt
az, hogy Halmai Gáborné képviselı asszony beadvánnyal élt az Egyenlı Bánásmód Hatósághoz,
amelyben vizsgálatot kért a közgyőlés mőködésére vonatkozóan. Több képviselıt beidéztek
annak vizsgálatára, hogy az egyenlı bánásmód elveinek megfelelt-e az aljegyzı kinevezése. A
vizsgálat lezárult, megkapták a határozatot, amely tartalmazza, hogy az eljárás alá vont közgyőlés
nem sértette meg az egyenlı bánásmód követelményeit.
Halmai Gáborné: Valóban volt egy ilyen megkeresés, ıt be sem hívták és tájékoztatást sem
kapott, mert amikor megkérdezte, hogy mi folyik, azt mondták, hogy hivatalból folytatják ezt az
eljárást, és hivatalosan fognak értesítést kapni. Ezt most a polgármester úr megtette. Másfél évig
húzódott ez a történet, reméli, hogy ahhoz, hogy idıben lezárult a közgyőlésben ez a folyamat,
hozzá tudott járulni. Nem az új aljegyzı személyével, hanem azzal az eljárással kapcsolatban
voltak aggályaik, amely szerint egymás utáni hat alkalommal lehet indoklás nélkül nemet
mondani valamilyen pályázatra.
Ács Rezsı: Nem tudja, hogy mi az igazság: a határozatban az szerepelt, hogy egy országgyőlési
képviselı bejelentésére indult az eljárás, Halmai Gáborné pedig azt mondta, hogy hivatalból
indult eljárást, amelyrıl ıt is értesítették. Nem érti, hogy valójában hogyan is történt ez a dolog.
Horváth István: Információi szerint Halmai Gáborné mint országgyőlési képviselı bejelentéssel
élt az Egyenlı Bánásmód Hatóságnál, hogy Szekszárdon nem érvényesülnek a közgyőlésben az
egyenlı bánásmód elvei, és kérte, hogy a hatóság ezt vizsgálja ki. Mivel, hogy bejelentést tett, a
hatóság hivatalból kivizsgálta az ügyet. Hogy ezt a képviselı asszony felé hogyan kommunikálta
a hatóság, arról nincs tudomása. Több képviselı, illetve a hivatal dolgozója is volt ennél a
hatóságnál meghallgatáson, és a meghallgatások alapján hozták a határozatot. Nem tudja, hogy
értesítették-e Halmai Gábornét a döntésrıl, de az biztos, hogy az ı bejelentése alapján indult az
eljárás.
Dr. Balás Ákos: Elhangzott, hogy értesítették Halmai Gábornét az eljárás megindításáról.
Kérdése az aljegyzıhöz: a kezdeményezıt szokták értesíteni az eljárás megindításáról?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Tudomása szerint a hatóság a Ket. szabályait alkalmazza, és az
eljárás megindításától számított 5 napon belül értesíti az ügy indítását kezdeményezı felet, és
ilyen esetben a határozatról is értesíteni kellene az eljárást kezdeményezı felet.
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Kerekes Csaba: Ismerteti az idézés szövegét, amelyet kapott: „fenti számon Halmai Gáborné
országgyőlési képviselı bejelentésére tett ….” . Véleménye szerint az idézés nem felelt meg a
Ket. szabályainak sem, de megjelent a meghallgatáson. Halmai Gáborné mint országgyőlési
képviselı tett bejelentést. Ha a helyi önkormányzattal volt problémája, akkor inkább mint helyi
önkormányzati képviselı kellett volna, hogy bejelentést tegyen.
Tóthi János: A megbeszélésen megkérdezte, hogy mi alapján kerültek kiválasztásra a
meghallgatottak, és azt a választ kapta, hogy a Közigazgatási Hivataltól és az önkormányzattól
megkapták a közgyőlési jegyzıkönyveket, és azokat választották ki, akik ebben az ügyben a
legtöbbet szerepeltek.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 15 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
329/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Lejárt határidejő határozatok
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
257/2008. (IX.25.); 265/2008. (IX.25.); 270/2008.
(IX.25.); 272/2008. (X.30.); 275-278/2008. (X.30.);
280/2008. (X.30.); 283-286/2008. (X.30.); 291299/2008. (X.30.); 300-301/2008. (X.30.) szekszárdi
öh. határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
II. A Közgyőlés a 211/2008. (VI.26.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2009. január 31. napjáig
meghosszabbítja.
III. A Közgyőlés a 242/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2008. december 31-ig
meghosszabbítja.
IV. A Közgyőlés a 279/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2008. december 31-ig
meghosszabbítja.
V. A Közgyőlés a 287/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2008. december 18-ig
meghosszabbítja.
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VI. A Közgyőlés a 290/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2008. december 31-ig
meghosszabbítja.
VII. A Közgyőlés jóváhagyja Pócs Margit
közmővelıdési és civil kapcsolatok referense és
Majnay Gábor osztályvezetı utazását, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
költségek kifizetésérıl a 2008. évi nemzetközi
kapcsolatokra tervezett költségkeret terhére.

Határidı: Az I. és a VII pontok tekintetében: 2008.
december 4.
A II. pont tekintetében: 2008. január 31.
A III., IV., VI. pontok tekintetében:
2008. december 31.
Az V. pont tekintetében: 2008. december
18.
Felelıs: Horváth István polgármester
23./ Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérıl

Orbán Attila: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Kıvári László: Az anyagban szerepel, hogy december elején a helyi iparőzési adóból hiányzó
365 millió forint valószínőleg nem lesz teljesíthetı. Ez valóban így lesz?
Orbán Attila: Ez nem jelenti azt, hogy teljes egészében ki fog esni ez az összeg, csak nem biztos,
hogy teljesíthetı lesz. December 20-án fog kiderülni, hogy mekkora az a hiány, ami kiesik.
Tóthi János: Ismerteti az SZMSZ tájékoztatókra vonatkozó rendelkezését, amely szerint ehhez
sem kérdést nem lehet feltenni, sem vitát nem lehet nyitni felette.
Amreinné Dr. Gál Klaudia. Kérdés lehet feltenni, de vita nélkül dönt a közgyőlés.

További kérdés nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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330/2008. (XII.4.) szekszárdi öh.
Tájékoztató a költségvetés I-III.
teljesítésérıl

negyedévi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi
teljesítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja.

Horváth István polgármester 13 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Dr. Haag Éva alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
24 ./

Kérdések, interpellációk

- Dr. Hadházy Ákos a buszvárókkal kapcsolatos interpellációjára adott írásbeli válasz

Dr. Haag Éva: Elfogadja a képviselı úr a választ?
Dr. Hadházy Ákos: Elfogadja a választ.
- Kerekes Csaba interpellációjára adott írásbeli válasz

Dr. Haag Éva: Elfogadja a képviselı úr a választ?
Kerekes Csaba: Elfogadja a választ.
Horváth István 14 óra 05 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
- Dr. Horváth Kálmán üzemanyagárakkal kapcsolatos interpellációjára adott válasz

Horváth István: Ismerteti az írásbeli választ. A képviselı úr jelezte, hogy elfogadta a választ.
Jelzi, hogy a közeljövıben ismételten felmérik az üzemanyagárakat a városban.
Tóthi János: Ügyrendi hozzászólásként elmondja, hogy megköszöni Kerekes Csabának, hogy
elfogadta a válaszát. Kéri, hogy az interpellációval kapcsolatos felmerült kérdésekre választ
adhasson.
Horváth István: Véleménye szerint ez nem a napirendhez tartozik. Erre nem tudnak visszatérni.
- Jobban Zoltán kérdése a Mőszaki Iroda képviselıjéhez: Szakmai megítélése szerint a Pollack
utcai záporvíztározó betölti-e mőszaki feladatait?

Jobban Zoltán: Amikor a záportározót üzembe helyezték, akkor a tehermentesítı út még nem
zárta le a záportározó keleti oldalát, ezért a csapadékvíz áramlás egészen más típusú egészen más
jelleget öltött, illetve a szomszédos utcákból is olyan jelzések érkeznek, hogy a vízaknák és a
szuterinok esıs idıben megtelnek vízzel.
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Leposa Gyula: Teljesen biztonságos és megfelelı a záportározó mőködése, két szivattyúval
mőködtetik. Ettıl az évtıl az üzemeltetést a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. látja el, a Vízmő
Kft. a biztonságos üzemeltetés érdekében felülvizsgálta a záportározó szivattyúinak és a
vezérlıberendezés állapotát, és a szükséges javításokat elvégezte.
Horváth István: Önmagában a szivattyúk mőködése nem elégíti ki a záportározó feladatellátását.
Az is fontos, hogy az a betonvályú, amely a hegyrıl lejövı csapadékot vezeti le folyamatosan
tisztítva legyen, mert így a szivattyú sem tudja betölteni a funkcióját.
Leposa Gyula: Ezeket a munkákat a Vízmő Kft. rendszeresen elvégzi.
- Halmai Gáborné interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Köszönik a választ, most
intézkedést várnak”.

Halmai Gáborné: A szeptemberi ülésen interpellációt intézett a polgármester úrhoz a
szemétszállítással kapcsolatban, és azt a választ kapta, hogy többször volt róla szó, hogy
átvizsgálják a szemétszállítási rendszert, és a novemberi ülésen tárgyalni fognak errıl. Mikor
számíthatnak erre?
Horváth István: Szóban kérte az Alisca Terra Kft-t a tájékoztatásra. A december 19-i
közgyőlésig az Alisca Terra Kft. és a képviselık bevonásával konzultációt tartanak az ügyben.
Halmai Gáborné: A kérdése kimondottan arra irányult, hogy az egyedül élık a heti kétszeri
ürítést nem tudják kifizetni. Ezt módosítani kell. Ezzel a választ elfogadja.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 14 óra 20
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
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