Szám: IV.22-26/2008.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. október 30-án (csütörtökön) 9 óra
40 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna, Dr. Hadházy Ákos, Halmai
Gáborné, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László,
Máté Péter, Németh Zoltán, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula, Tóthi János
képviselık
Összesen: 20 fı
Távolmaradását jelezte: Csernus Péter, Horváth László képviselı
Ülés közben érkezett: Jobban Zoltán képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
Dr. Faragó Ágnes irodavezetı,
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Dr. Fıfai Klára a Szociális Iroda vezetıje,
Leposa Gyula a Mőszaki Iroda osztályvezetıje,
Herr Teréz a Fıépítészi Iroda vezetıje,
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német
Önkormányzat elnöke,
Rikk Rita jegyzıkönyvvezetı,

Kisebbségi
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Meghívottak:

Dr. Horváth Béla a Pécsi Tudományegyetem rektor-helyettese,
Cser Henrietta,
Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Balog János az Alfa-Nova Kft. területi igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes.
Napirend elıtt a Pécsi Tudományegyetem rektor-helyettese tart prezentációt a Fıiskola fejlesztési
lehetıségeirıl. Azt követıen kérdéseket lehet feltenni.
Dr. Horváth Béla: A Pécsi Tudományegyetemnek 35.000 hallgatója van, 1 fıiskolai kara van,
amely nem a székhelyen mőködik. Az egyetem a régió legnagyobb munkáltatója, széleskörő
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Együttmőködési szerzıdést szeretnének kötni a várossal,
amelyben megfogalmaznák a közös célokat és feladatokat. Az együttmőködést a kölcsönös
igények és érdekek alapján kívánják megvalósítani. A támogatásokért szolgáltatásokat nyújtanak,
pl.: projektmenedzselés. A képzések területén olyan aktuális képzéseket tudnak felajánlani a
városoknak, amelyek segítenek a munkaerı-problémák kezelésében. A kutatás területén
szakvélemények elkészítését tudják felajánlani. Új nagy projekt a PTE Science Building K+F+L
fejlesztés: nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új
kutatóintézmény, amelynek három tématerülete van: biotudományi központ, környezettudományi
központ, információtechnológiai központ. Szoros kooperációban mőködnek a Dél-Dunántúl
vállalataival. A nemzetközi kapcsolataikat is felajánlják közös projektekre.
Horváth István: A szekszárdi tanszálló helyzete hogy áll? Tudomása szerint a szekszárdi karon
tervezik a turisztikai képzést a legmagasabb fokon megvalósítani az egyetemen belül. Ezzel mi a
szándékuk? A Gemenc Ökocentrum pályázatán a város együtt venne részt az egyetemmel. Ezzel
kapcsolatosan mik a szándékaik?
Kıvári László: A kutatóintézet nagyon meghatározó az egész Dél-Dunántúl borászata
szempontjából, a következı idıszakban még további nagy lehetıségek lesznek. Véleménye
szerint a turizmus, illetve a turisztikai fejlesztési lehetıségek is így tudnak majd kapcsolódni. A
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság napirendjére venné ezen fejlesztési lehetıségek
tárgyalását.
Horváth Béla: Az Ökocentrum az a projekt, amelyet az egyetemnek és a városnak közösen kell
megvalósítani. Az egyetem tudja azt a szellemi kapacitást nyújtani, amely a projekt
kidolgozásában, megírásában segítséget jelent. Az egyetem most készített el egy harminc oldalas
fejlesztési koncepciót, amely jelenleg társadalmi vitára lett bocsátva. Ebben többféle alternatíva
van, és egyik sem számol azzal, hogy a szekszárdi kar megszőnne, elvesztené a státusát.
Párhuzamos képzéseik vannak az egyetem karaival. Ezeket fel kell számolni, ebbıl adódnak
problémák, meg kell találniuk azokat a lehetıségeket, hogy hogyan tudják ezeket a párhuzamos
képzéseket megszüntetni úgy, hogy az alapképzések adottak. A turisztikai képzés ennek a karnak
a sajátja, az alapképzés itt van, és beadta az egyetem a mesterképzésre is a pályázatát. A kar nem
rendelkezik szakmailag azzal a kapacitással, amellyel pályázhat a mesterképzésre, de az egyetem
vezetése igyekszik segíteni ezen a problémán akár úgy, hogy szakembert is képes átadni a kar
részére. A szenátus döntött arról, hogy támogatja a tanszálló projektet, a kérdés ebben az esetben
a mőködés. A városnak égetı szüksége van szállodai kapacitásra, de a kérdés az, hogy hogyan
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fog mőködni ez a tanszálló.
Horváth István: Megköszöni a tájékoztatót. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a
kiosztott és az utólag kiküldött anyagban szereplı 277., 278., 279., 280. elıterjesztéseket,
továbbá a zárt ülés napirendjére vegyék fel a 281., 282., elıterjesztéseket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Interpellációkat jelent be a polgármesterhez: „Hány embernek kell még
meghalnia?” és „A puding próbája az evés” címmel.
Dr. Hadházy Ákos: Interpellációt jelent be az aljegyzıhöz a buszmegállókkal kapcsolatban,
valamint a polgármesterhez állampolgári részvétellel kapcsolatban.
Csillagné Szántó Polixéna: Interpellációt intéz a polgármesterhez: „Mit érdemel az a bőnös?”
címmel.
Dr. Horváth Kálmán: Interpellációt intéz az aljegyzıhöz a belvárosi közterület-használattal
kapcsolatban.
Kerekes Csaba: Interpellációt intéz a Pénzügyi Bizottság elnökéhez: „Ki fizeti a révészt?”
címmel.
Horváth István: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 5. napirendi pontot délután tárgyalja a
közgyőlés.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Napirend

1./

Szekszárdi Önkormányzat …./2008. (….) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.
(XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(268. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

2./

Törvényességi észrevétel a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. sz. rendeletre
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

3./

Törvényességi észrevétel a közgyőlés mőködésére, mulasztására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı
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4./

Törvényességi észrevétel a közgyőlés mőködésére
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Elıterjesztés a diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

6./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosítása
(270. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule közös fenntartására
(269. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Javaslat alapítványok támogatására
(266. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

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

10./

Javaslat a Családsegítı Központ névváltozásának jóváhagyására
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

11./

Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
(262. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12./

Megállapodás a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. sz. alatti mélyparkoló ügyében
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13./

Javaslat a 2008. évi közmeghallgatás meghirdetésére
(252. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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15./

Javaslat lakossági hulladékgyőjtı udvar létesítésére
(277. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

16./

Javaslat visszatérítendı támogatás nyújtására a Szekszárd Borvidék Fejlesztési és
Integrációs Kht. részére
(278. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

17./

Javaslat visszatérítendı támogatás biztosítására a Szekszárdi Turisztikai Kft. részére
kulturális rendezvény megrendezése céljából
(279. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

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

19./

Javaslat a Babits Mihály Emlékház felújításának támogatására
(267. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20./

Kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(273. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

Kérdések, interpellációk
Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Hány
embernek kell még meghalnia?” címmel.
Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „A puding
próbája az evés” címmel.
Dr. Hadházy Ákos interpellációja Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzıhöz a
buszmegállókkal kapcsolatban:
Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez állampolgári
részvétellel kapcsolatban.
Csillagné Szántó Polixéna interpellációja Horváth István polgármesterhez „Mit
érdemel az a bőnös?” címmel.
Dr. Horváth Kálmán interpellációja Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzıhöz a
közterülethasználattal kapcsolatban.
Kerekes Csaba interpellációja Tóthi János képviselı úrhoz: „Ki fizeti a révészt?”
címmel.
Dr. Gaál Zsuzsanna interpellációjára adott írásbeli válasz.
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ZÁRT ÜLÉS:

22./

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetıjének megválasztására
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23./

Javaslat díszpolgári cím odaítélésére
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24./

Javaslat „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak” Közalapítvány kuratóriumi tagjának és
elnökének megválasztására
(265. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25./

Kezességvállalási nyilatkozat DDOP-2008.-1.1.1-002 sz. infrastruktúra pályázathoz
(275. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26./

Felhatalmazás az SHG Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Kft. létrehozására
(274. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27./

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

28./

Közterület-használati engedély kérelmet
felterjesztése
(276. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(281. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30./

Javaslat iparterületek értékesítésére
(282. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

elutasító

határozat

elleni

fellebbezés

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 280. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját, mivel a javasolt személy jelen van az ülésterembe.
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1./

Javaslat külsı bizottsági tag megválasztására
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 20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
272/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának
külsı tagja

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
116/2006.
(X.12.)
szekszárdi
öh.
számú
határozatának I.5. pontját a következık szerint
módosítja:
A Közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 50. § (1)
bekezdése alapján a Sport, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága külsı tagjának
Cser Henrietta
(sz: Pécs, 1978.07.01. an.: Dobos Mária,
lakcím: Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 107. III./10. )
asszonyt választja meg.

Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István: A következı napirend tárgyalása elıtt javasolja, hogy Cser Henrietta tegye le az
esküt.
Cser Henrietta letette az esküt.
2./

Szekszárdi Önkormányzat …./2008. (….) rendelete a távhıszolgáltatásról szóló
21/2000. (XI.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést azzal,
hogy 2008. november 1-tıl lépjen a rendelet hatályba.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
rendelet-módosítást.
Horváth István: Kérdése Balog Jánoshoz: Ki kívánja egészíteni az elıterjesztést?
Balog János: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Jelenleg hogyan áll az önkormányzat és az Alfa-Nova Kft. között kötendı
szerzıdés helyzete? Milyen biztonságos háttér áll a díjak módosítása és a fejlesztések
vonatkozásában az önkormányzat és a Kft. együttmőködése között?
Véleménye szerint a szerzıdés adja a biztonságos hátteret ahhoz, hogy azok a fejlesztések,
amelyek szükségesek megvalósuljanak.
Balog János: Ismeretei szerint az Alfa-Nova Kft. ügyvezetı igazgatója és a polgármester úr
között aktív tárgyalás folyik a szerzıdéssel kapcsolatban. A fejlesztésekkel kapcsolatban mindent
úgy tesznek, mintha élı szerzıdésük lenne a várossal. Tehát a távvezetékeket nemcsak
megjavítják, hanem a megfelelı hosszúságú szakaszokat új és korszerő vezetékekre cserélik ki. A
kazáncseréket is végzik.
Horváth István: Az önkormányzat a tavalyi évben felmondta az Alfa-Nova Kft-vel a szerzıdést,
amit a Kft. nem fogadott el, és továbbra is a szerzıdés szerint szolgáltat, maximálisan elvégzi
azokat szolgáltatásokat, fejlesztéseket, amelyeket a szerzıdésben vállalt. Megalapozatlanok azok
a híresztelések, amelyek alapján azt sejtetik, hogy a beruházások nincsenek elvégezve. Az
önkormányzatnak az a célja, hogy jobb pozícióba kerüljön a távhıszolgáltatással kapcsolatban.
Ebben nagyon korrekt a Kft. menedzsmentje, jelen pillanatban tárgyalásokat folytatnak az
irányban, hogy az önkormányzat nagyobb szerepet vállalna magában a távhıszolgáltatásban, az
energiatermelésben egy közös beruházást kívánnak megvalósítani. A biethingheim-bissingeni
testvérvárosuk szakemberével áttekintették a városban lévı távhırendszert. Megállapították,
hogy azok a hálózati veszteségek, amelyek az energiatermelés és a társasházak között vannak
Szekszárd esetében alacsonyabbak, mint Németországban. A gáz árához képest a hıdíjakat
teljesen reálisnak tartották. Az elmúlt tíz hónapban négyszer emelkedett a távhıdíj, a gáz ára
pedig mintegy 30 %-kal nıtt. Ehhez képest a hıdíj mértéke 15 %-kal emelkedett. A mostani
emelés elıl sem tud az önkormányzat kitérni, mert ez a gáz árának az emelésérıl szól. Tévesek
azok az információk, amelyek szerint Szekszárdon a legdrágább a távhıszolgáltatás a megyei
jogú városok közül. E tekintetben középszinten van a város. A távhıdíj két részbıl tevıdik össze:
alapdíjból és hıdíjból, és az alapdíj tekintetében Szekszárdon a legalacsonyabbak az árak a
megyei jogú városokhoz képest. A jövı héten sajtótájékoztatót fognak tartani, amelyen bejelentik
egy új energiatudatos koncepció megvalósítását Szekszárdon, amelyet az Alfa-Nova Kft-vel és az
Austrotherm Kft-vel közösen szeretnének megvalósítani. Ennek több lépcsıje van: az Alfa-Nova
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Kft. saját költségén egy lépcsıház belsı csırendszerét leszigeteli próbaképpen, megnézik, hogy
ennek milyen energiahatékonysága van, és utána közös finanszírozásban szeretnék leszigetelni a
belsı csırendszereket. A szigetelésekhez austrotherm anyagokat fognak felhasználni, amit itt
állítottak elı Szekszárdon, és egy részét az Austrotherm támogatásként felajánlja a város
számára. A másik lépcsı az intézményekre vonatkozik: az összes intézményt az Alfa-Nova Kft.
saját költségén felméri és korszerő főtésirányítás technológiát fog beszerelni, természetesen a
szigeteléseket is meg fogják valósítani. Az energiatudatos intézkedések a villamos áram
használatát is érintik. Ezen kívül az Alfa-Nova Kft. felméri a városban az összes közterületen
lévı vezetéknek a szigetelését, amely az átlagosnál nagyobb veszteséget okozhat. Szekszárd
ellátottsága a legjobb a megyei jogú városok között az egyedi mérıvel való ellátottság
tekintetében.
Tóthi János: Az olaj ára határozza meg a gáz árát. Az egyedi gázfőtés és a távfőtés között nagy
különbség alakult ki az elmúlt években. Felhívja a figyelmét a távfőtött lakások lakóinak, hogy
október hónapban már 1150 Ft jóváírást kaptak azok, akik eddig nem kaptak támogatást. Azok,
akik támogatásban részesültek, a támogatási összegét átlagosan 32%-kal emelték. A rendelet
mellékletében szereplı képlet mőszaki tartalmát nem tudják értelmezni.
Schoeck Károly: Fontosnak tartja, hogy egy önkormányzat a saját intézményeiben
energiatakarékos megoldásokat vezessen be. A csıvezetékekbıl és a radiátorokból a környezet
felé leadott energiának az aránya mennyi?
Balog János: Nehéz erre a kérdésre válaszolni.
Kıvári László: Nem csak a szigetelésre kell figyelniük, hanem az egyedi szabályozhatóságra is.
Dr. Tóth Csaba Attila: Az Alfa-Nova Kft-vel mielıbb meg kell kötni a szerzıdést. Kéri, hogy a
Szekszárdi Védegyletet vonják be minden ilyen nemő tárgyalásba.
Horváth István: Tájékoztatni fogja a képviselı urat a további egyeztetésekrıl.
Schoeck Károly: Az az energia ami a csıvezetéken adódik át, és nem a radiátorokon, körülbelül
10 %. De ez az energia bent van a házban, és a főtésnek alapvetıen az a lényege, hogy az épületet
főtsék.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy ez a fejlesztési munka folytatódjon.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 20 fı - 14 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:

Szekszárdi Önkormányzat 35/2008.(X.31.) rendelete
a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.)
szekszárdi ör. módosításáról
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(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 251. sz. és a 258. elıterjesztések tárgyalásával
folytassa munkáját, mivel a napirendi pontokhoz jelen vannak a meghívottak.
3./

Elıterjesztés a diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság együttes ülését követıen az észrevételeket megküldték az OMSZ-nak. A válaszok
ismeretében készült el ez az elıterjesztés.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság
együttes ülésen tárgyalta az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: Ismerteti a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát: a bizottság a
közgyőlésnek tárgyalásra javasolja a közös diszpécserszolgálat létrehozását. Abban az esetben,
ha a szerzıdést megköti az önkormányzat az Országos Mentıszolgálattal, akkor határozatlan
idıre kösse, 90 napos felmondási határidıvel. Máté Péter képviselı úr által felsorolt
észrevételeket szíveskedjen a közgyőlés a tárgyalás során megfontolás tárgyává tenni.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az észrevételeket az Országos Mentıszolgálat elfogadta, és azok
beépítésre kerültek. A vonatkozó szakminiszteri rendeletek ismeretében ahhoz, hogy minısített
ügyeletként mőködhessen a szekszárdi orvosi ügyelet, kötelességük a szerzıdés megkötése,
ellenkezı esetben visszaminısítik a központi orvosi ügyeletet, így elesnek az ez után járó
normatívától is. Kéri a közgyőlést, hogy mindezek ismeretében hozza meg a döntését.
Dr. Göttlinger István: A Jogi és Ügyrendi Bizottság azért döntött így, mert ha nem mőködik a
szerzıdés, akkor akár azon módon, hogy újra kezdeményezi az önkormányzat a tárgyalást, akár
azon a módon, hogy felmondja a szerzıdést, megteheti három hónap alatt.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ha a mőködéssel kapcsolatban bármilyen aggály vetıdik fel,
javasolja, hogy pár hónap múlva tekintsék át a szerzıdést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Horváth Kálmán: Az OMSZ késlekedett a szerzıdés-tervezet megküldésével, az ülés elıtt
fél órával kapták meg az elıterjesztést. Közel egy órás vita után arra az elhatározásra jutottak,
hogy tárgyalásra alkalmasnak tartják az elıterjesztést.
Máté Péter: A fı probléma az volt, hogy az elıkészítés nem volt megfelelı.
Tóthi János, Fajszi Lajos 11 óra 15 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 18 fı képviselı.
Horváth István: Ismerteti a javaslatát: az OMSZ által elfogadott módosított szerzıdést fogadják
el, a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslata kerüljön beépítésre: a szerzıdés határozatlan idejő
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legyen, és a felmondási idı 90 nap, valamint három hónap múlva a közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottsága, valamint Jogi és Ügyrendi Bizottsága tekintse át a megállapodást, és a
tapasztalatokról tájékoztassa a közgyőlést.
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 – 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
273/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Diszpécserszolgálat bevezetése a szekszárdi központi
ügyeleten
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a közös
diszpécserszolgálat létrehozásáról szóló elıterjesztést
megtárgyalta, és 2009. január 1-tıl történı
bevezetéséhez hozzájárul.
1. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert, a
Szolgáltató Önkormányzat és az Országos
Mentıszolgálat között létrejövı „Együttmőködési
megállapodás központi orvosi ügyelet közös
diszpécserszolgálati feladatok ellátására”, valamint a
Szolgáltató
Önkormányzat,
az
Országos
Mentıszolgálat és a Tolna Megyei Balassa János
Kórház
között
létrejövı
háromoldalú
„Megállapodás” aláírására azzal, hogy kerüljön
beépítésre, hogy a megállapodás határozatlan idıre
szól, és a felmondási idı 90 nap.
2. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét, hogy a bevezetéshez kapcsolódó elıkészítı
feladatokat végezze el.
3. A Közgyőlés felkéri a Szociális és Egészségügyi
Bizottságot, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot,
hogy a bevezetést követıen három hónap múlva
tekintse át a megállapodást, és a tapasztalatokról
tájékoztassa a közgyőlést.

Határidı:
Az 1-2. pontok tekintetében: 2009. január 1.
A 3. pont tekintetében: 2009. március 31.
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Felelıs:
Az 1. pont tekintetében: Horváth István
polgármester
A 2. pont tekintetében: Takács Béláné egészségügyi
gondnokságvezetı,
A 3. pont tekintetében: Dr. Horváth Kálmán a Jogi
és Ügyrendi Bizottság elnöke,
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
Ilosfai Gábor, Máté Péter 11 óra 18 perckor elhagyják az üléstermet, Tóthi János visszatér az
ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
4./

Javaslat a Családsegítı Központ névváltozásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
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 – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

274/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Családsegítı Központ névváltozásának jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
jóváhagyja a Családsegítı Központ névváltozását.
Az intézmény új neve: Szekszárd Megyei Jogú
Város Humánszolgáltató Központja.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és az
aljegyzıt a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat, a polgármestert pedig a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
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Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Ács Rezsı, Schoeck Károly, 11 óra 20 perckor elhagyják az üléstermet, Máté Péter visszatér az
ülésterembe, jelen van 16 fı képviselı.
5./

Törvényességi észrevétel a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. sz. rendeletre
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
törvényességi észrevételt, azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság ügydöntı hatáskörei is kiemelve
szerepeljenek a rendeletben.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A határozati javaslatban a közgyőlés kérje fel a hivatalt, hogy a
rendelet következı módosításakor a Pénzügyi Bizottság javaslata is kerüljön beépítésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a törvényességi észrevételre vonatkozó határozati javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
275/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a DélDunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatalnak a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
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.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
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szóló 10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet
következı
módosításakor
az I.
sz.
mellékletben a Pénzügyi Bizottság ügydöntı
hatásköreit vastagon szedett formátumban
szerepeltesse.
Határidı: 2008. november 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Ács Rezsı, Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor 11 óra 22 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van
19 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési
szabályzatára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı –
19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
276/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési
szabályzata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10.§ (5)
bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mőködési
szabályzatát (ügyrendjét) jóváhagyja.
A szervezeti és mőködési szabályzat a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárdi Önkormányzat 36/2008.(X.31.) rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

Schoeck Károly 11 óra 28 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
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6./

Törvényességi észrevétel a közgyőlés mőködésére, mulasztására
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem javasolja elfogadásra a törvényességi
észrevételt, mivel idıközben a közgyőlés az aljegyzıt megválasztotta, a törvényességi észrevétel
okafogyottá vált.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Ismerteti a törvényességi észrevételben foglaltakat. Javasolja, hogy a közgyőlés
fogadja el a törvényességi észrevételt, és jelezzék a Közigazgatási Hivatal felé, hogy idıközben
az aljegyzı választás megtörtént.
Horváth István: Nem ért egyet az elmondottakkal, a közgyőlés végig jogszerően mőködött. Négy
évig nem volt jegyzı a Polgármesteri Hivatalban, akkor a képviselı úr egyszer sem tett olyan
hozzászólást, hogy a közgyőlés alkotmányellenesen mőködik. A közgyőlés többsége végig
figyelt arra, hogy törvényesen mőködjenek. Támogatja a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
ugyanis a Közigazgatási Hivatal vezetıjével folyamatosan egyeztettek, és amikor ez a
törvényességi észrevétel megérkezett, azonnal tájékoztatta az alpolgármester asszony a Hivatal
vezetıjét a történésekrıl.
Tóthi János: Nem azt mondta, hogy minden esetben jogszabályellenesen mőködik a közgyőlés,
hanem a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal levelét olvasta fel. Javasolja, hogy
fogadják el az észrevételben foglaltakat, és közöljék, hogy megtörtént idıközben az aljegyzı
választás.
Kerekes Csaba: Az Alkotmány mely pontjait sértette meg a közgyőlés? Kéri, hogy ismertesse
ezeket a képviselı úr.
Tóthi János: A mellékelt levélben szerepelnek ezek a pontok.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel Tóthi János javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 5 igen szavazat mellett, 1 tartózkodás és 14 nem szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 15 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
277/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
Dél-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatalnak Szekszárd Megyei Jogú

16
Város Közgyőlésének mőködésére, mulasztására
tett 3-790/2008. iktatószámú törvényességi
észrevételét nem fogadja el, mivel idıközben a
közgyőlés az aljegyzıt megválasztotta, a
törvényességi észrevétel okafogyottá vált.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalt a
törvényességi észrevétel tárgyában hozott
döntésrıl.
Határidı: 2008. november 10.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 34 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
7./

Törvényességi észrevétel a közgyőlés mőködésére
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem javasolja elfogadásra a törvényességi
észrevételt.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A törvényességi észrevétel 2., 4. és 5. pontjaira vonatkozóan nem érzi, hogy
az elıterjesztésben szereplı válasz a helyes.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A 4. ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az elıterjesztések
megvoltak, a fegyelmi eljárás szabályaira a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény vonatkozik,
éppen ezért nem javasolják, hogy fegyelmi szabályzat kerüljön elfogadásra. A
határozatképességgel kapcsolatban elmondja, hogy a jegyzıkönyv tartalmazza, hogy a teremben
hány képviselı van jelen, és hány képviselı távozott el.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát, melyet a közgyőlésmelynek létszáma 19 fı - 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat, és 4 tartózkodás mellett
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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278/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Törvényességi észrevétel
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Dél-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatalnak Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyőlésének mőködésére
tett 22/674/2008. iktatószámú törvényességi
észrevételét nem fogadja el.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa a DélDunántúli Regionális Közigazgatási Hivatalt a
törvényességi észrevétel tárgyában hozott
döntésrıl.
Határidı: 2008. november 10.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester javasolja, hogy a közgyőlés a 269. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa a
munkáját.
Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba 11 óra 40 perckor elhagyják az üléstermet, Dr. Tóth Csaba Attila
visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
8./

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule közös fenntartására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Józan-Jilling Mihály: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat nagyon fontosnak
tartja, hogy ebben a kérdésben elıre tudjanak lépni. Az anyagban szereplı szempontokhoz képest
a saját javaslataik azok voltak, hogy a város ugyanakkora összegő támogatást nyújtson minden
szekszárdi gyerek után, mint a többi iskolának, vagy a város legyen az egész iskola körzete, és
igény esetén egy kétnyelvő, és két nemzetiségi osztályt lehetne indítani. Ha a javaslatban szereplı
négy szemponthoz ragaszkodik a város, akkor nincs mirıl tárgyalni. Nem szeretné, ha az
egyeztetési folyamat ezzel le is zárulna.
Horváth István: Valóban szerepel négy pont a határozati javaslatban, amit figyelmükbe ajánlott a
Mővelıdési és Oktatási Bizottság, de a javaslat arról szól, hogy folytassák a tárgyalásokat, és erre
mindenféleképpen nyitottnak kell lenni.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı - 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat, és 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
279/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule közös
fenntartása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a
polgármestert, az aljegyzıt, valamint az elıkészítı
munkacsoport tagjait, hogy a Dienes Valéria
Általános Iskola közös fenntartásba vételére
vonatkozó tárgyalásokat a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzattal az alábbi feltételek
figyelembevételével folytassa:
1. Az általános iskolák jelenlegi kötelezı felvételi
körzete egyelıre változatlan marad.
2. A Dienes Valéria Általános Iskola a továbbiakban
is indít általános tantervő elsı osztályt.
3. Az iskola a közös fenntartás miatt a város részérıl
a korábbinál több
hozzájárulással nem
támogatható.
4. Az intézmény részben önálló gazdálkodású
marad, gazdálkodási feladatait a jövıben is a
Költségvetési
Elszámoló
Szervezet,
a
diákétkeztetési feladatokat pedig a Diákétkeztetési
Kft. látja el.

Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Schoeck Károly 11 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet, Ilosfai Gábor visszatér az ülésterembe,
jelen van 18 fı képviselı.
9./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.

19
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést a közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
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:
280/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási megállapodás módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás
mellékelt módosítását jóváhagyja, s felkéri az
alpolgármestert annak aláírására.
Határidı: 2008. november 15.
Felelıs: Dr. Haag Éva alpolgármester
Dr. Gaál Zsuzanna, Ilosfai Gábor 11 óra 47 perckor elhagyják az üléstermet, Schoeck Károly
visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
10./

Javaslat alapítványok támogatására
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 - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
281/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Alapítványok támogatása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Nonprofit szervezetek részére kiírt támogatási
keretbıl nem részesíti támogatásban a Nyitott Világ
Alapítványt, az OKO-MÁTRIX Környezetvédelmi
Alapítványt és a Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar
Alapítványt.
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I. 1. A Közgyőlés a Mővelıdési és Oktatási
Bizottság tartalék keretébıl 400 eFt-ot
átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására:
1. Nyitott Világ Alapítvány – nyelvtanfolyamok,
irodaszer, mőködés, eszközök beszerzése
50.000.- Ft
2. ÖKO-MÁTRIX Környezetvédelmi Alapítvány
– környezettudatos iskolai programok
100.000.- Ft
3. Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar Alapítvány
- eszközbeszerzés
150.000.- Ft
Összesen:

400.000.- Ft

2. A Közgyőlés a Nonprofit szervezetek számára
kiírt pályázati keretbıl 2.350 eFt-ot átcsoportosít az
alábbi alapítványok támogatására:
1. Szekszárdi Röntgen" Alapítvány - nagyfelbontású
monitor, iratmegsemmisítı vásárlása
113.000.- Ft
2. Kinyújtott Kéz Alapítvány - lovasterápia folytatása
sérült gyermekeknek
200.000.- Ft
3. "Segíts rajtam!" Hátrányos Helyzetőekért
Alapítvány - mőködés, saját honlap, rendezvények
187.000.- Ft
4. Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány eszközvásárlás, szakkönyvek, képzés, mőködés,
szőrıvizsgálatok minıségének javítása
250.000.- Ft
5. I. Béla Alapítvány - anyagköltség, utazás-szállítás,
bérleti díjak, jutalmak, tiszteletdíjak
100.000.- Ft
6. ZÖLDTÁRS Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány - munkaruha, nyomtatvány, szakkönyv,
utazás, könyvelés, honlap, eszközök
200.000.- Ft
7. Tolna Megyei Állat- és Természetvédı Alapítvány
- gyógyszerek, orvosi díj
300.000.- Ft
8. Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztı
Alapítvány - ruházat, bérleti díj, megbízási díj,
hirdetés, eszközök
80.000.- Ft
9. "Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány
Szekszárd - irodaszer, szakkönyv, szakkönyv,
képzés, önkéntes foglalkoztatáseszközök
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10. Betegápolásért
eszközök

Alapítvány -

150.000.- Ft
szakkönyvek,

170.000.- Ft
11. "Belvárosi Ifjúságért" Alapítvány - telefon,
eszközök (sátrak, polcok)
100.000.- Ft
12. Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány - edzıtermi eszközök
500.000.- Ft
Összesen:

2.350.000.- Ft

III. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az átcsoportosításokat a költségvetési rendelet
következı módosításakor építse be, valamint készítse
el a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a
támogatási összegek átutalásáról.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

11./

Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
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:
282/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Külterületi ingatlan értékesítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı
0646/5 hrsz-ú, erdı, kert, gyep mővelési ágú, 1 ha
3778 m2 alapterülető ingatlan értékesítéséhez 40.Ft/m2 vételár ellenében.
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A Közgyőlés az ingatlant az alábbi megosztásban
értékesíti a jelenlegi bérlık között:
- Bakos Sándor Szekszárd, Tartsay ltp. 28. II/14.
szám alatti lakos részére cca 5900 m2;
- Balogh István Szekszárd, Porkoláb-völgy 10252/1
hrsz. alatti lakos részére a fennmaradó cca. 7878 m2.
A Közgyőlés hozzájárul, hogy Bakos Sándor a
vételárat 12 havi, egyenlı részletben teljesítse.
2. Az ingatlan megosztásával, az építéshatósági,
valamint a földhivatali eljárással kapcsolatos
költségek Vevıket terhelik.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
12./

Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri az elıterjesztés támogatását a közgyőléstıl.
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 - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
283/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
visszavonja a Hajléktalan Gondozási Központ
épületbıvítése tárgyában hozott 231/2008 (VII.3) és
260/2008 (IX.25.) szekszárdi önkormányzati
határozatait.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
tárgyában
támogatja
a
TIOP
(Társadalmi
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Infrastruktúra Operatív Program) 3.4.2-08/1 számú
kiírásra pályázat benyújtását és a projekt
megvalósításához szükséges 1.584.613 Ft-ot a 2008.
évi Költségvetés Pályázati keret terhére biztosítja.
Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

Máté Péter, Dr. Balás Ákos 11 óra 51 perckor elhagyják az üléstermet, Kerekes Csaba visszatér
az ülésterembe, jelen van 16 fı képviselı.
13./

Megállapodás a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. sz. alatti mélyparkoló ügyében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság módosító javaslatát: A
határozati javaslat 2. pontja a következıképpen hangzik: „A Közgyőlés megbízza a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-t a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti társasház pinceszintjén található
önkormányzati tulajdonban lévı mélyparkoló értékesítéshez szükséges üzembe helyezésével és a
mélyparkolók értékesítésének elıkészítésével.”.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság egyetért ezzel a módosítással.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem hozott döntést az ügyben.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság módosításával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 16 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
284/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.
mélyparkoló

sz.

alatti

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. sz. alatti mélyparkoló
ügyében
a
társüzemeltetıvel
megkötött
megállapodást, valamint adásvételi szerzıdést
jóváhagyólag tudomásul veszi.
1. A közgyőlés a Sprinkler rendszer önkormányzati
tulajdonrész megvásárlásához szükséges 4 millió Ft-ot
a költségvetési tartalék terhére rendeli biztosítani.
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2. A Közgyőlés megbízza a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft-t a Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti
társasház pinceszintjén található önkormányzati
tulajdonban
lévı
mélyparkoló
értékesítéshez
szükséges üzembe helyezésével és a mélyparkolók
értékesítésének elıkészítésével.
3. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
üzemeltetési szerzıdés aláírására.
4. A közgyőlés a 205/2007.(IX.27.) szekszárdi öh.
határozatát visszavonja.
Határidı: 2008. november 3.
Felelıs: Horváth István polgármester
Máté Péter 11 óra 54 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
14./

Javaslat a 2008. évi közmeghallgatás meghirdetésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy 2008. december 4-én 16 órai kezdettel tartson a közgyőlés
közmeghallgatást, a téma: „Integrált városfejlesztési elképzelések bemutatása a lakosság
számára.”.
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:
285/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
2008. évi közmeghallgatás
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a,
továbbá a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) rendelet 42.§- a alapján
2008. december 4. napján 1600 órától
a Polgármesteri Hivatal
közmeghallgatást tart.

konferencia

termében

Téma: Integrált városfejlesztési elképzelések
bemutatása a lakosság számára
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A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a közmeghallgatás idıpontjának
közzétételérıl az SZMSZ 42.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint.
Határidı: 2008. november 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
A közgyőlés 11 óra 56 perctıl 13 óra 52 percig szünetet tartott. A szünetet követıen Dr. Gaál
Zsuzsanna, Ilosfai Gábor, Dr. Balás Ákos visszatérnek az ülésterembe, Ács Rezsı, Fajszi Lajos,
Németh Zoltán nem tértek vissza az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
15./

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 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
286/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Lejárt határidejő határozatok
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
148/2008. (V.21.); 205/2008. (VI.13.); 219/2008.
(VI.26.); 222/2008. (VI.26.); 223/2008. (VI.26.);
231/2008. (VII.3.); 247-248/2008. (IX.25.); 250252/2008.
(IX.25.);
254/2008.
(IX.25.);259260/2008. (IX.25.); 262/2008. (IX.25.); 266/2008.
(IX.25.); 268/2008. (IX.25.); 269/2008. (IX.25.);
271/2008. (IX.25.) szekszárdi öh. határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Határidı: 2008. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Balás Ákos, Fajszi Lajos, Németh Zoltán 14 óra 08 perckor visszatérnek az ülésterembe,
jelen van 20 fı képviselı.
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16./

Javaslat lakossági hulladékgyőjtı udvar létesítésére
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság 9 millió Ft + ÁFA összeget javasol a közgyőlésnek
elfogadásra a költségek tekintetében az általános tartalékalap terhére.
Máté Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Nem támogatja a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a következı határozatot
fogadja el a közgyőlés: a közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot
a Dél-Balaton - Sió völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer menedzsmentjével, és az
Alkony utcai terület helyett jelöljenek ki másik helyszínt a hulladékudvar elhelyezésére,
figyelembe véve a hulladékudvar kialakításának minél kisebb költségét.
Kıvári László: Egyetért a polgármester úr véleményével.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Bejelenti, hogy tartózkodással fog szavazni érintettség miatt. Érdemes
megvizsgálni másik terület lehetıségét is, de elıfordulhat, hogy ismételten régészeti lelıhelyre
bukkannak. Elfogadhatónak tartja a javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma – 20 fı – 15 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
287/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Hulladékgyőjtı udvar létesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot
a
Dél-Balaton
Sió
völgye
regionális
hulladékgazdálkodási rendszer menedzsmentjével, és
az Alkony utcai terület helyett jelöljenek ki másik
helyszínt a hulladékudvar elhelyezésére, figyelembe
véve a hulladékudvar kialakításának minél kisebb
költségét.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

17./

Javaslat visszatérítendı támogatás nyújtására a Szekszárd Borvidék Fejlesztési és
Integrációs Kht. részére
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság támogatásra javasolja a közgyőlésnek a
kérelmet.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a 20 millió Ft összeget 6
hónap idıtartamra javasolja biztosítani a Kht. részére.
Horváth István: Ismerteti a módosított határozati javaslatot: a közgyőlés a Szekszárd Borvidék
Fejlesztési és Integrációs Kht. részére az „Együttmőködés a Pannon Borrégió jövıjéért”
elnevezéső pályázat megvalósításához 14 millió Ft összegő visszatérítendı támogatást nyújt,
melyet 2008. december 10. napjáig a számlákkal történı igazolást követıen részletekben biztosít
a 2008. évi költségvetési rendelet általános tartalék keretének terhére. A Borvidék Kht. a
támogatás összegével legkésıbb 2008. december 31-ig számoljon el, továbbá 2009. március 31.
napjáig a támogatás összegét fizesse vissza az önkormányzat részére.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Ismerteti a pályázat célját.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
288/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Kht.
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Kht.
Részére az „Együttmőködés a Pannon Borrégió
jövıjéért” elnevezéső pályázat megvalósításához 14
millió Ft összegő visszatérítendı támogatást nyújt,
melyet 2008. december 10. napjáig a számlákkal
történı igazolást követıen részletekben biztosít a
2008. évi költségvetési rendelet általános tartalék
keretének terhére.
2. A Közgyőlés felhívja a Borvidék Kht-t, hogy a
támogatás összegével legkésıbb 2008. december 31ig számoljon el, továbbá 2009. március 31. napjáig a
támogatás összegét fizesse vissza az önkormányzat
részére.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
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Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2008. december 10.
A 2. pont tekintetében: 2008. december 31., illetve
2009. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Kht.
ügyvezetı igazgatója
Kerekes Csaba 14 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
18./

Javaslat visszatérítendı támogatás biztosítására a Szekszárdi Turisztikai Kft.
részére kulturális rendezvény megrendezése céljából
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági véleményeket ismertetni.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság nem hozott döntést az ügyben.
Horváth István: Egyeztetett Fetzer Róbert igazgatóval: 20 millió Ft keretösszegre lenne szüksége
a Kft-nek, amely visszatérítendı támogatás lenne. Ebben az esetben is ugyanazt javasolja a
támogatással kapcsolatban mint a Borvidék Kht-nál, csak az összeget módosítva a határozatban.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Mekkora látogatószám esetén várható, hogy nullszaldós lesz a rendezvény?
Horváth István: 20-25 ezer látogatószám esetén.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Gaál Zsuzsanna: Támogatja ezt a fontos kulturális programot. Véleménye szerint a kiállítás
megrendezésének az ideje nem igazán kedvezı, jobbnak tartotta volna, hogy ha a Mővészetek
Háza felújítása és az ezzel kapcsolatos megnyitás idıpontjához kötötték volna. Így a költségeket
csökkenteni lehetett volna. Ez egyszeri alkalom? Nincs lehetıség az elmondottak
megvalósítására?
Horváth István: Ez egyszeri alkalom, a kiállítás megrendezése után rövid idıvel a győjtemény
elhagyja az országot. A beruházás költsége átlagosnak mondható.
Dr. Tóth Csaba Attila: Gratulál a rendezvény megrendezéséhez.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa módosított határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
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289/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Turisztikai Kft. támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szekszárdi Turisztikai Kft. részére a Munkácsy
kiállítás megrendezésére 20 millió Ft összegő
visszatérítendı támogatást nyújt, melyet 2008.
december 10. napjáig a számlákkal történı igazolást
követıen részletekben biztosít a 2008. évi
költségvetési rendelet általános tartalék keretének
terhére.
2. A Közgyőlés felhívja a Szekszárdi Turisztikai
Kft-t, hogy a támogatás összegével legkésıbb 2008.
december 31-ig számoljon el, továbbá 2009. március
31. napjáig a támogatás összegét fizesse vissza az
önkormányzat részére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2008. december 10.
A 2. pont tekintetében: 2008. december 31., illetve
2009. március 31.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
Fetzer Róbert a Szekszárdi
ügyvezetıje

Turisztikai

Kft.

A közgyőlés 14 óra 25 perctıl 14 óra 52 percig szünetet tartott. A szünetet követıen Dr. Haag
Éva nem tért vissza az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
19./

Javaslat a Babits Mihály Emlékház felújításának támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Írásbeli elıterjesztés nem került kiküldésre. Beszámol az idıközben történt
egyeztetésekrıl: bejárták az épületet, a költségvetést el fogják küldeni számára, és amennyiben a
forráshiány egyértelmő, akkor az önkormányzat segíteni fog. Javasolja, hogy maximum1,5 millió
Ft összegő támogatást nyújtson az önkormányzat, és a Múzeum egy látogatási keretet biztosít az
önkormányzat számára, amelyet a szekszárdi iskolásoknak, nyugdíjasoknak, szociális otthon
lakóinak fog felajánlani az önkormányzat, így ık ingyen megtekinthetik a felújított Babits
Emlékházat. Javasolja, hogy a közgyőlés a polgármesteri keret terhére 1,5 millió Ft összeg
erejéig hatalmazza fel a polgármestert, hogy amennyiben indokoltak a beruházások járuljon
hozzá a felújításhoz, illetve kössenek egy együttmőködési megállapodást a Múzeum
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igazgatójával, amelyben pontosan meghatározzák a látogatási keretet, és errıl a polgármester a
következı ülésen adjon tájékoztatást.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı –
18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
290/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Babits Mihály Emlékház felújításának támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése javasolja
a polgármesternek, hogy a Babits Mihály Emlékház
felújításának támogatására – amennyiben a
beruházások indokoltak – maximum 1,5 millió Ft
összeget biztosítson a 2008. évi költségvetési
rendelet polgármesteri keret elıirányzata terhére.
A Közgyőlés együttmőködési megállapodást kíván
kötni a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal,
amelyben kerüljön rögzítésre, hogy a Múzeum
meghatározott létszám erejéig ingyenes látogatást
biztosít az Önkormányzat számára a Babits Mihály
Emlékházra vonatkozóan.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a
tárgyalásról a következı ülésen adjon tájékoztatást.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Határidı: 2008. november 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva, Kerekes Csaba 14 óra 58 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 20 fı
képviselı.
20./

Kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
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 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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291/2008. (X.30.) szekszárdi öh.
Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Kesjár
Erika kérelmére a Szekszárd, Kecskés F. u. 6/A/1. sz.
alatti önkormányzati tulajdonú II. emeleti 30 m2
alapterülető önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonyt 2011. december 31-ig meghosszabbítja,
illetve üresedés esetén nagyobb alapterülető lakást
biztosít.
A közgyőlés a bérleti díjat 600,- Ft/m2/hó összegben
állapítja meg.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok
elkészítésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2008. november 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
21./

Kérdések, interpellációk

- Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Hány embernek
kell még meghalnia?” címmel.

Dr. Tóth Csaba Attila: A körforgalom a nagy, zsúfolt keresztezıdéseknek jó megoldása lehet.
Ehhez képest Szekszárd környékén az un. „vöröskeresztes” keresztezıdésben, a 63-as út és a
tolnai elágazás keresztezıdésében nagyon sok halálos baleset történt az elmúlt években. Olyan
nagy mérető az a terület, hogy meggyızıdése szerint minimális költségekkel megoldható lenne a
körforgalom. Kéri, hogy a polgármester úr személyesen járjon el az illetékes hatóságoknál, hogy
ezen a területen körforgalmat alakítsanak ki.
Horváth István: Másfél évvel ezelıtt próbált már ezzel kapcsolatban lépéseket tenni, de azt a
választ kapta, hogy valóban súlyos ennek a keresztezıdésnek a problémája, de magasabb
veszélyfokozattal rendelkezik a siófoki elágazó helyzete, ennek elkészültek már a kiviteli tervei,
elıször azt fogják megcsinálni, és utána a tolnai elágazót. Ezidáig a siófoki elágazónál sem
készült el a körforgalom. Jövı héten levélben megkeresi az illetékes hatóságokat, tájékoztatást ad
ezekrıl a problémákról, és kéri, hogy tegyenek lépéseket a megoldás érdekében. A válaszról
írásban fogja tájékoztatni a képviselı urat és a közgyőlést.
Dr. Tóth Csaba Attila: Elfogadja a választ.
- Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „A puding próbája
az evés” címmel.
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Dr. Tóth Csaba Attila: A tömegközlekedés megváltoztatásával kapcsolatban javasolja, hogy a
körzetek képviselıinek bevonásával folytassák le a további egyeztetéseket. A tömegközlekedés
megváltoztatása jó szándékkal történt, de úgy tőnik, hogy nem vált be. A lehetıségekhez mérten
az új információk alapján új döntést hozzanak, és a lakosság nagyobb megelégedésére kell a
tömegközlekedést átalakítani.
Horváth István: A közlekedési rendszer átalakítása indokolt volt. A megyei jogú városok közül
Szekszárdon a Gemenc Volán rendelkezik a legkorszerőbb gépparkkal. A beérkezett
észrevételeket folyamatosan megküldik a Gemenc Volán részére, a szakértık pedig értékelik
azokat. Ami jó az újonnan kialakított rendszerbıl, azokat megırzik, ami pedig nem jó, azon
változtatni fognak. Ha kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedést, akkor nem jó a rendszer,
ha többen veszik igénybe, akkor jobb lett a rendszer. A felülvizsgálat jelenleg folyik, november
közepén lesz egyeztetés, decemberben pedig megtörténnek a kiigazítások. A novemberi
közgyőlésen külön napirendi pont keretében be kíván számolni errıl.
Dr. Tóth Csaba Attila: Elfogadja a választ.
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja
buszmegállókkal kapcsolatban:

Amreinné

Dr.

Gál

Klaudia

aljegyzıhöz

a

Dr. Hadházy Ákos: Az elızı interpellációhoz csatlakozva elmondja, hogy a képviselık
tájékoztatva lettek az új menetrend kialakításáról. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság
észrevételeket kért az új menetrenddel kapcsolatban, amelyeknek egy része jogos, orvosolható is,
a másik részén pedig nem tudnak változtatni. Az észrevételek közül jogosak azok, amelyek az
elmaradt megálló kiépítésekre vonatkoznak. Ezek közül a legsúlyosabb a Tartsay utcában a
Zsitvai Cukrászdával szemben lévı buszmegálló, amely a mai napig nem készült el. Információi
szerint talán a mai napon elkezdték az építéseket. A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a
menetrend tervezetet ez év márciusában már tárgyalta, hogy a Polgármesteri Hivatalnak legyen
ideje a megfelelı beruházások megvalósítására. Ennek ellenére a mai napig nem készült el a
megálló. Számára ez érthetetlen tény, ugyanúgy, mint az, hogy a nagy áruházaknál lévı
úgynevezett decentrumnál az autóbuszvezetık számára a mai napig nincs véglegesen kialakítva
pihenıhelyiség. Hogy lehetséges ez az elmaradás?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Információi szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az
engedélyeket nem kapták meg kellı idıben. Az elızmények részletes ismeretében tud csak
választ adni, több irányú tájékozódást követıen írásban fog válaszolni az interpellációra.
- Dr. Gaál Zsuzsanna interpellációjára adott írásbeli válasz.

Dr. Gaál Zsuzsanna: Az elızı közgyőlésen elhangzott interpellációjára adott írásbeli választ
nem fogadja el.
Horváth István: Kéri, hogy fogadja el a közgyőlés a választ.
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A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott választ, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 19 fı – 15 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
(Dr. Gaál Zsuzsanna személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez állampolgári
részvétellel kapcsolatban.

Dr. Hadházy Ákos: A közelmúltban a Garay téren megrendezésre került az „Állampolgári
részvétel hete” címő rendezvény, amely nyilvánvalóan azt próbálja üzenni, hogy a lakosság a két
választás között is beleszólhat az irányításba. Ezzel kapcsolatban volt egy olyan aktus is, ahol
megválasztották az „Év képviselıjét”. Tóthi János képviselı úr kapta meg ezt a címet. Meglepte
ez a dolog, mert információi szerint a képviselı úrra 18-an szavaztak, két szavazat pedig
érvénytelen volt ezek közül. Tehát ez megdöbbentıen kevés szám. Tudomása szerint 20.000-nél
biztosan több választópolgár van a városban. Azért lehetett ilyen kevés szavazat, mert nincs
érdeklıdés a munkájuk iránt? Mit tudnak azért tenni, hogy a lakosság ne csak a választásokkor
szólhasson a saját érdekében?
Horváth István: Ez a választás nem hivatalos választás, hanem egy bizonyos civil szervezetnek a
kezdeményezésére meghirdetett választás volt. Szekszárdon 28.000 választópolgár van.
Elszomorító, hogy egy kezdeményezésre 18-an gondolták azt, hogy szavaznak. Véleménye
szerint van érdeklıdés a képviselıi munkával kapcsolatban.
Dr. Hadházy Ákos: Elfogadja a választ.
- Csillagné Szántó Polixéna interpellációja Horváth István polgármesterhez „Mit érdemel
az a bőnös?” címmel.

Csillagné Szántó Polixéna: Mit érdemel az a bőnös, aki nem tartja be a törvényeket, egészen
pontosan a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 39.§-ának (4) bekezdését, mely szerint az
oktatási intézmények területére a politikát bevinni szigorúan tilos: nem lehet plakátokat
kihelyezni, szórólapokat osztogatni. Ezzel szemben a nála lévı szórólap sok-sok példányát
osztotta szét Tóthi János képviselı úr az 5. Számú Általános Iskolában Dr. Harangozó Tamás az
MSZP Városi Szervezete elnökének nevében. Milyen következményekkel jár a törvény
megszegése, különösen akkor, ha a törvénysértı képviselı?
Horváth István: Írásban fog válaszolni az interpellációra.
- Dr. Horváth Kálmán interpellációja Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzıhöz a
közterülethasználattal kapcsolatban.

Dr. Horváth Kálmán: Néhány éve a Garay téren lévı éttermeknek lehetıségük van a
kitelepülésre jó idı esetén. Ebben az évben már március 15-tıl igen kellemes idı volt, és még
most is szívesen üldögéltek volna a vendégek a teraszokon, ha erre a lehetıségük meg lett volna.
A jelenlegi szabályozás szerint május 1-tıl szeptember 30-áig lehet kitelepülni az éttermeknek.
Véleménye szerint át kellene tekinteni ezt a szabályozást, és tegyék lehetıvé, hogy a jövıben
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nagyobb idıintervallumban lehessen ilyen célra közterületet igénybe venni megfelelı díjazás
ellenében. Van erre lehetıség?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A Hivatalba is több jelzés érkezett már ezzel kapcsolatban. A
közterületek használatáról szóló helyi rendelet átfogó módosítására kerül sor egy törvényességi
észrevétel kapcsán, így erre a módosításra is sor kerülhet.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadja a választ.
- Kerekes Csaba interpellációja Tóthi János képviselı úrhoz: „Ki fizeti a révészt?”
címmel.

Kerekes Csaba: Kapcsolódik Csillagné Szántó Polixéna interpellációjához: megdöbbenve olvasta
azt a szórólapot. Szeretné, ha a Pénzügyi Bizottság vizsgálatot folytatna le abban a tárgyban,
hogy a rendezvényre a közterület-foglalási engedély mennyibe került? Ki adott be kérelmet? Ki
adott engedélyt? Mennyibe került az elektromos áram? Ki járt el az áram ügyében? Ki fizette ki a
számlákat? A forralt bor jövedéki terméknek minısül-e? Ezt is vizsgálják meg. A vizsgálat után
állapítsák meg, hogy aki beadta a kérelmet, az jogosan adta-e be? Ki járt el az ügyben?
Tóthi János: Meg fogja vizsgálni, és a választ írásban fogja megadni.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 15 óra 45
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

