Szám: IV.52-1/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. január 19-én (csütörtökön) 17
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Máté Péter, Zaják Rita képviselık
Összesen: 8 fı
Távolmaradt:

Horváth István polgármester, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné,
Ilosfai Gábor, Lemle Béláné, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth
Gyula képviselık

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Benkı József Országos Mentıszolgálat Szekszárdi
Állomás,
Gaál Zoltánné Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Tamási Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelısége,
Nagy Zoltán Honvédelmi Minisztérium,
Borda Károly Polgári Védelem,
Dömötör László Polgári Védelem,
Dr. Varga Péter Szekszárdi Rendırkapitányság,
Sarkadi Ferenc TMKI Tőzoltóság
Kiefaber Gábor TMKI Iparbiztonsági Fıfelügyelıség

Megjelent 8 állampolgár.
Dr. Haag Éva: Horváth István polgármester távollétében köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 8 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes. Az ülést megnyitja.
A mai közmeghallgatás témája: Külsı védelmi terv koncepciója.

A tavalyi évben elkészült a Szekszárdi Növény Fejlesztı, Kereskedı, Szolgáltató Zrt.
biztonsági jelentése. Ez alapján felsı küszöbő veszélyes üzemnek minısül. A jogszabályok
szigorú rendet írnak elı erre vonatkozóan. Miután a jelentés elkészült és a hatóságtól a
polgármester megkapta a jelentést, 15 napon belül el kellett készíteni – együttmőködve a
hatósági szervekkel – a külsı védelmi terv koncepcióját. A koncepció nyilvános, a biztonsági
jelentésrıl hirdetményt kellett megjelentetni, mely megtekinthetı volt a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán, valamint Szekszárd Város honlapján. A biztonsági jelentéshez és a külsı
védelmi terv koncepciójához a lakosság a rendelet alapján észrevételt tehetett a hirdetmény
közzétételétıl számított 21 napon belül. A külsı védelmi terv koncepciója tartalmazza a
lakosság védelme érdekében alkalmazandó módszerek és intézkedések elgondolását.
A veszélyes ipari üzem telepítési helye szerint illetékes polgármester a biztonsági jelentés,
illetve a biztonsági elemzés közzétételének lezárását követı tíz napon belül köteles
közmeghallgatást tartani.
A polgármester a közmeghallgatásra meghívja az érintett települések polgármestereit, az
üzemeltetıt, a hatóságot, a szakhatóságot, valamint a jogszabályban felsorolt hatóságokat.
A közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzıkönyv készül, amelyet a közmeghallgatást
követı nyolc napon belül a hatóságnak (BM OKF) meg kell küldeni. A hatóság a
jegyzıkönyvben foglaltakat a döntésének meghozatalakor mérlegeli.
A biztonsági jelentés elfogadását követı hat hónapon belül a hatóság területi szerve a
polgármesterrel együttmőködve külsı védelmi tervet készít. Errıl a lakosságot tájékoztatni
kell egy kiadvány formájában.
Kérdése a hatóságok jelenlévı képviselıihez: Kívánnak a külsı védelmi terv koncepciójával
kapcsolatban bármilyen észrevételt tenni?
- Országos Mentıszolgálat Szekszárdi Állomásának képviselıje:
Benkı József: Nincs észrevétele.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének képviselıje:
Gaál Zoltánné: Nincs észrevétele.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi
közmeghallgatáson nem képviseltette magát.
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a

- A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség jelezte,
hogy képviselıjük a közmeghallgatáson nem vesz részt, észrevételük nincs.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelıségének képviselıje:
Tamási Csaba: Nincs észrevétele.
- Honvédelmi Minisztérium képviselıje:
Nagy Zoltán: Nincs észrevétele.
- Polgári Védelem képviselıje:
Borda Károly: Nincs észrevétele.

- Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság képviselıje:
Dr. Varga Péter: Nincs észrevétele.
- Szekszárdi Rendırkapitányság képviselıje:
Dr. Varga Péter: Nincs észrevétele.
Dr. Haag Éva: Felkéri a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselıjét, hogy
tegye meg kiegészítését.
Kiefaber Gábor: A koncepciót a Polgármesteri Hivatallal közösen készítették, ezért nincs
kiegészítése. A jogszabály annyiban változott, hogy a társhatóságok nemcsak véleményezik a
külsı védelmi tervet, hanem ebbe bele is dolgoznak, a saját szakterületüket érintıen ık fogják
kidolgozni az adott részt. Az igazgatóság elkészíti a külsı védelmi terv gerincét, kihelyezve
azokra a veszélyes eseményekre, melyekre lehet számítani, és a társhatóságok elkészítik
ehhez kapcsolódóan a saját anyagukat.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a közmeghallgatást 17
óra 30 perckor berekeszti.
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