SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 70-16/2014.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 2014. szeptember 10-én (szerdán) 13 óra 45 perckor a Polgármesteri Hivatal I.
emeleti Polgármesteri Tárgyalóban megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Horváth Ferenc és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradt:

Dr. Hadházy Ákos és
Halmai Gáborné bizottsági tagok.
(Egy képviselıi bizottsági hely betöltetlen.)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

A jegyzı megbízásából:

Majnay Gábor osztályvezetı,
Herr Teréz fıépítész.

dr. Nagy Tímea
jegyzıkönyvvezetı

jogi

és

bizottsági

referens,

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki Valériát válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat köztéri alkotás elhelyezésére
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
1. napirendi pont:
Javaslat köztéri alkotás elhelyezésére
(183. sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Herr Teréz fıépítész: Ismerteti az elıterjesztést. Elmondja továbbá, hogy a szobor eredeti
helye tudomása szerint a kórházi kápolna elıtt volt, innen átkerült a nıvérszálló elıtti
területre, mely még akkoriban nem nıvérszálló volt, hanem lakóingatlan, majd bekerült a
kórházi kápolna udvarára. Az volt a szándék, hogy megnyitják az átjárási lehetıséget a
kápolna és a kórház között. Az udvaron leromlott az állapota, restaurálták, megvizsgálták az
elhelyezési lehetıségeket, és az elıterjesztésben szereplı helyet javasolták. A kereszt körüli
zöldterület kialakítása még lóg a levegıben. Nem született döntés, hogy térburkolat, lépcsı
vagy zöld vegye körbe a keresztet.
Takács Zoltán bizottsági tag: Milyen magas a kereszt?
Herr Teréz fıépítész: Négy méter magas.
Horváth Ferenc bizottsági tag: Van felirat a kereszten?
Herr Teréz fıépítész: Nem tudja, csak feltételezi, hogy van rajta.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Kinek az alkotása?
Herr Teréz fıépítész: Nem tudja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Humán Bizottságának 145/2014. (IX. 10.) határozata
Javaslat köztéri alkotás elhelyezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja, hogy a
kórházi kápolna kıkeresztje a 4696/5. hrsz-ú közterületen, a
kórházi kápolnával szemközti területen, a két járdaszakasz által
körülhatárolt területrészen kerüljön elhelyezésre. Elfogadásra
javasolja továbbá, hogy a Közgyőlés a feszület restaurálásának
és elhelyezésnek költségeihez 700.000 Ft összegő támogatást
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biztosítson 2014. évi költségvetésének általános tartalék kerete
terhére.
Határidı: 2014. szeptember 10.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 13 óra
55 perckor berekeszti.
K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Nagy Tímea
jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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