Szám: IV.110-10/2014.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2014. augusztus 20-án (szerdán) 10
óra 30 perckor a Mővészetek Házában megtartott ünnepi ülésérıl.

Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Halmai Gáborné, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr.
Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 11 fı (1 képviselıi mandátum betöltetlen)
Távolmaradt: Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Ilosfai Gábor képviselık

A Polgármesteri Hivatal részérıl megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóságvezetı,
Herr Teréz fıépítész
Majnay Gábor osztályvezetı,
Mizsák Dominika titkárságvezetı,
Lencsés Ildikó polgármesteri titkár,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Az ünnepi mősor szereplıi:
Árvay Balázs,
Szily Lajos,
Lányi Péter,
Lozsányi Tamás,
Orbán György,
Streicher-Szabó Dóra Karola,
Balogh Máté,
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Ágostonné Béres Kornélia,
Bartina Néptánc Együttes,
Csurgó Zenekar
Meghívott vendégek:
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
A város és a megye vezetıi,
Civil szervezetek képviselıi, intézmények vezetıi
Kitüntetésben részesülık:

Matókné Kapási Julianna,
Kék Madár Alapítvány képviselıje,
Jámbor Attila,
Mosonyi Pál,
Friedmann Tamás,
Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolájának
képviselıje,
Elektrolit Kft. képviselıje,
V & Periko Kft. képviselıje,
Caffé Dal 1927 Kft képviselıje,
Simon Attiláné,
Kindl Gábor

Himnusz
Horváth István polgármester: Köszönti az ünnepi közgyőlés résztvevıit.
Napirend
1./

Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelentése, kitüntetések, díjak átadása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(Szóbeli elıterjesztés)

Ács Rezsı alpolgármester: Ünnepi beszédet mond augusztus 20-a alkalmából.
Az olasz barokk mesterének, Pietro Baldassarinak trombitára és zongorára komponált B-dúr
szonátája 2. és 3. tételét elıadják: Árvay Balázs és Lányi Péter
Aranykönyvi bejegyzésekrıl szóló határozat ismertetése
Orbán György narrátor: Szekszárd Város Képviselı-testülete 1994-ben megalapította a
város Aranykönyvét. Az Aranykönyvbe azok a város történetében meghatározó jelentıségő,
kiemelkedıen fontos események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltók arra, hogy
megörökítésükkel Szekszárd történelmének részeivé váljanak.
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Ilyen esemény lehet többek között szekszárdi polgár által nyújtott kiemelkedı teljesítmény,
neves személyiség(ek) látogatása, olyan természeti jelenség, amelynek jelentıs hatása van a
város életére.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 160/2014.(VII.25.) számú önkormányzati
határozatában hagyta jóvá a 2013. évi Aranykönyvi bejegyzést. Szekszárd Város
Aranykönyve megtekinthetı a mai napon 14 óráig a Mővészetek Házában, majd ezt követıen
munkaidıben a Polgármesteri Hivatalban. A bejegyzések teljes szövegét a Szekszárdi
Vasárnap augusztus 24-i számában teljes terjedelemben olvashatják a város polgárai.
Kitüntetések, díjak átadása
Orbán György narrátor: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 20/2005.
számú rendelete tartalmazza a városi kitüntetések és elismerı címek alapítását és
adományozásának rendjét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az e rendeletben alapított helyi
kitüntetések és elismerı címek adományozásával tiszteletét és megbecsülését kívánja
kifejezni mindazon személyek, közösségek, vállalkozások iránt, akik/amelyek a város
gazdasági, tudományos, mővészeti, kulturális, oktatási, szociális és sportéletében maradandót
alkottak, illetıleg akik/amelyek a város közéletében, gazdasági életében folytatott
tevékenységükkel hozzájárultak a város fejlıdéséhez, ismertségének növeléséhez, jó
hírnevének öregbítéséhez.
- „PRO URBE Szekszárd” Emlékplakett átadása
Orbán György narrátor: Az önkormányzati rendelet értelmében Pro Urbe Szekszárd
emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak, közösségeknek, akik/amelyek a város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedıen hasznos munkát végeznek, és ennek révén a város értékeit növelı, maradandó
eredményeket értek el, öregbítették a város jó hírét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 152/2014. számú határozata
értelmében az indítványozott polgárok közül munkásságát, a városért kifejtett tevékenységét
elismerve Matókné Kapási Juliannának "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettet adományoz.
Matókné Kapási Julianna óvónıi munkásságát követıen 1979-tıl a Babits Mihály
Mővelıdési Ház – jelenleg Kulturális Központ munkatársa. Aktív pályafutása utóbbi 12
évében az intézmény igazgatójaként dolgozott, a megyeszékhely kulturális életének
mozgatórugójaként tevékenykedett. A kihívásokat keresve, örökké a módszereket kutatta,
melyekkel az adott kor embereinek életébe a kultúrát becsempészhette. Matókné Kapási
Julianna a Bartina Néptánc Együttes egykori táncosa jelenleg mővészeti vezetıje gyermekek
százainak tanította és tanítja a Kárpát-medence tánckultúráját.
Horváth István polgármester átadja a „PRO URBE” Emlékplakettet.
Claude Debussy Keringı c. mővét elıadják: Streicher-Szabó Dóra Karola hegedőn és Lányi
Péter zongorán.
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- „Közjóért ” kitüntetı díjak átadása
Orbán György narrátor: “Közjóért” kitüntetı díj adományozható azoknak a polgároknak,
illetve közösségeknek, akik/amelyek Szekszárd városért kiemelkedı jelentıségő
tevékenységet folytatnak, illetıleg hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi
hírnevének elmélyítéséhez.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 152/2014. számú határozata
értelmében a városért kifejtett tevékenységüket elismerve
1. a Kék Madár Alapítványnak,
2. Jámbor Attilának,
3. Mosonyi Pálnak,
4. Friedmann Tamásnak és a
5. Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola Liszt
Ferenc Zeneiskolájának
"Közjóért" kitüntetı díjat adományoz.
A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult. Alapítója egy idıs pedagógus volt, aki
támogatásra érdemesnek ítélte a késıbbi kuratóriumi tagok szociális és gyermekvédelmi
tárgyú ötleteit. 2001-tıl kiemelkedıen közhasznú, 2011-tıl közhasznú szervezetként
munkálkodnak. Küldetéstudatuk: a munkaerıpiacról kiszorultak életminıségének javítása
szükségleteikre építı szolgáltatásokkal, és a családok tehermentesítése gyermekeik
napközbeni ellátásával.
Jámbor Attila 25 éves kajakozó pályafutása alatt három Világ Bajnoki és két Európai
Bajnoki címet szerzett, valamint világ és Európa bajnokságokon további 12 dobogós
helyezéssel büszkélkedhet. Sportolói pályafutása lezárását követıen belefogott a Szekszárdi
Kajak-Kenu Sportegyesület megalapításába, melyben kezdetektıl fogva ügyvezetı igazgatói
és edzıi feladatokat lát el. Az egyesület megalapításával letette Szekszárd városában a kajakkenu sport alapjait, mára az evezés magas szintő oktatásához és őzéséhez megfelelı bázissal
és eszközállománnyal rendelkeznek a Sió partján, majd 65 gyermek sportol irányítása alatt.
Mosonyi Pál a szılımővelés és borkészítés mindentudója, a nagyüzemi technológia jól
ismerıje. Pályája során számtalan analitikai vizsgálatot végzett, melyekkel közvetve
hozzájárult borászok sikereihez. A Szekszárdi Borászok Céhének és az Alisca Borrendnek is
tagja, jelenleg a Minerág Kft. borlaboratóriumának munkatársa.
Friedmann Tamás 1993 óta a szekszárdi székhelyő PLAN-ÉTA Építı és Vállalkozó Kft
ügyvezetıje, mérnöki szakértelmével számos városi projektnél eredményesen közremőködött
mőszaki vezetıként. Friedmann Tamás a Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság
elnökeként szívügyének tekinti, a zsidó közösség kulturális értékeinek helyi szintő ápolását.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola a város egyik legszebb klasszicista stílusú épületében
– az 1820-ban épült Augusz házban - mőködik. A szekszárdi Állami Zeneiskola 1955 évi
alapítása óta a tolnai megyeszékhely gazdag zenei értékeinek ápolására hivatott. A zeneiskola
tantestületében ma már több kitőnı fa- és rézfúvós, ütıs, gitáros, vonós, orgonista, zongorista
és elmélet szakos dolgozó tanít, nevel, gyakorol és vállal szerepet. A zeneiskola felkészült és
kielégít minden olyan hangszeres oktatást, amely iránt igény van Szekszárd városában.
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Horváth István polgármester átadja a „Közjóért” kitüntetı díjakat.
Petıfi Sándor Szeretlek kedvesem c. megzenésített költeménye hangzik el Balogh Máté
elıadásában, zongorán Lányi Péter kíséri.
- „Szekszárd javáért ” kitüntetı díjak átadása
Orbán György narrátor: A “Szekszárd javáért” kitüntetı cím annak a szekszárdi székhelyő
vagy telephelyő magyar vagy külföldi vállalkozásnak adományozható, amely munkájával,
tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez,
öregbítéséhez.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 152/2014. számú határozata
értelmében a városért kifejtett tevékenységüket elismerve
1. az Elektrolit Kft-nek,
2. a V & Periko Kft-nek és a
3. Caffé Dal 1927 Kft-nek
a „Szekszárd javáért” kitüntetı címet adományozza.
Az Elektrolit Kft. 1994. szeptember 1-én alakult meg családi vállalkozásként, melyet a
kezdetektıl fogva Sebestyén Gyula és felesége vezet. A cég alapítója kiemelkedıen
közremőködött a Kézmőves Kamara létrehozásában és cége révén hosszú évtizedek óta
támogatója a legnagyobb városi rendezvényeknek. Személyéhez kötıdik a Bukovinai
Székelyek Egyesületének megalapítása, melynek az Elektrolit Kft azóta is fı támogatója, a
cég mecénás szerepvállalásának köszönhetıen készülhetett el Újvárosban a Bukovinai
Székelyek tere is. Az Elektrolit Kft. mai napig támogatója, illetve fıszponzora a helyi szinten
megrendezésre kerülı lovas- és kerékpáros versenyeknek.
A V & Periko Kft. építıipari és ingatlanhasznosítási ágazatokat felölelı tevékenységet
folytat, betongyártással, betonelemek értékesítésével és egyéb kapcsolódó termékek
forgalmazásával foglalkozik. A cég fejlıdésével párhuzamosan egyre aktívabb szerepet vállal
Szekszárd város különbözı közterületeinek - társadalmi munkában végzett - megújításában,
építésében. Az ügyvezetı sportszeretetének köszönhetıen a cég a megyeszékhelyen mőködı
több sportrendezvény és utánpótlás-nevelési program kiemelt támogatója.
A Caffé Dal 1927 Kft., valamint a Kávé Háza egy és ugyanaz, mint a minıségi és kulturált
kávéfogyasztás. A céget, illetve az ügyvezetıt, Tóth Sándor baristát, a hazai kávéforradalom
elindítójaként is emlegetik. A hangulatos kávézó falát rengeteg elismerı oklevél díszíti, a
különleges hangulatú Kávé Háza vendégei a jó kávé és a szükséges koffeinadag mellé
felejthetetlen élményt is kapnak.
Horváth István polgármester átadja a „Szekszárd javáért” kitüntetı díjakat.
Ágostonné Béres Kornélia és Lányi Péter Jacques Ibert Antrakt c. mővét adják elı.
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- „Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” nívódíj átadása
Orbán György narrátor: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat attól a szándéktól
vezettetve, hogy a helyi németség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett polgárokat
méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és munkásságukat megfelelıen értékelve
példaként állíthassa a jelen és az utókor elé, " A Szekszárdi Németségért – Klézli János díj “
elnevezéssel nívódijat " alapított. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı
testülete a 20/2014. (IV.15.) számú határozata alapján a 2014-es évi nívódíját Simon
Attilánénak adományozza, kiemelkedı német nemzetiségi óvodai oktató-nevelıi
tevékenységéért, a szekszárdi Wunderland Német Nemzetiségi Óvodában a magas színvonalú
szakmai munka és kiváló pedagógusközösség kialakításában kifejtett áldozatos munkájáért.
Dr. Józan-Jilling Mihály a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke átadja a „Klézli János
Nívódíj a Szekszárdi Németségért” kitüntetést.
- „Roma Nívódíj” átadása
Orbán György narrátor: Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2000-ben hozta
létre a Roma Nívódíjat, amelyet ebben az évben a 21/2014. (VII.15.) sz. határozatuk alapján a
szekszárdi roma közösség számára nyújtott támogatás elismeréseként Kindl Gábornak ítéltek
oda. Kindl Gábor a térségi televíziózás egy meghatározó személyisége, aki a média világában
rutinosan tevékenykedik. Több könnyőzenei kulturális esemény kitalálója, közremőködıje.
Jelenleg a szekszárdi fıiskolán a kommunikáció- és médiatudomány szakon tanuló diákokat
oktatja, valamint a Pixel televíziót irányítja. Különbözı rendezvényeken segíti a roma
fiatalok bemutatkozását. Az egykori POP TV-ben számos sztárral készített interjút az Édes
Panzióban, mely mőködése idején számos gasztronómiai csodával ismertette meg a betérı,
roma kultúra iránt érdeklıdı vendégeket. Kindl Gábor nevéhez kötıdik az a 15 éves múlttal
bíró rendezvény a Pop Mikulás, mely minden évben várja a roma származású, a sérült és a
magukat épnek valló fiatalokat egyaránt.
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke átadja a „Roma
Nívódíjat”.
Matókné Kapási Julianna „PRO URBE” kitüntetı díjas szól a kitüntetettek nevében.
Szózat
A polgármester 12 óra 30 perckor az ünnepi közgyőlést berekeszti.
Kmf.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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