Szám: IV.144-9/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 15-én (szerdán) 15 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Csernus Péter, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai
Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter,
Schoeck Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 17 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth László, Horváth Jánosné képviselı
Távolmaradt: Dr. Gaál Zsuzsanna, Jobban Zoltán, Horváth Tibor képviselı
Ülés közben érkezett: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Märcz László beruházási elıadó,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja a rendkívüli ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Javasolja, hogy a
közgyőlés a 192. számú elıterjesztést tárgyalja meg 1. napirendi pontként, azt követıen pedig a
203. számú elıterjesztést. Bejelenti, hogy Horváth Jánosné és Horváth László képviselık jelezték
távolmaradásukat az ülésrıl.
Hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatával együtt a teljes napirendet, melyet a közgyőlés
- melynek létszáma 17 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította
meg:
Kerekes Csaba nem vett részt a szavazásban.
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NAPIREND

1./

Javaslat a Munkácsy utcai csurgó elnevezésére
(192. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
(203. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

3./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
(194. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

…./2010. (….)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(201. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…) rendelete a
helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(191. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6./

Javaslat alapítványok támogatására
(197. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester,
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

7./

Jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közmővelıdési feladatellátásának
szakfelügyeleti célvizsgálatáról
(198. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

8./

Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi
állására
(199. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9./

Javaslat Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához történı csatlakozásra
(196. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

10./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(193. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
(176. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

12./

Beszámoló a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésérıl
(200. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13./

Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(195. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Kerekes Csaba 15 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
1./

Javaslat a Munkácsy utcai csurgó elnevezésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a bizottsági véleményeket ismertetni.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság nem tudta megtárgyalni az
elıterjesztést, mivel nem volt határozatképes.
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:
200/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Munkácsy utcai csurgó elnevezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 3. § (7)

4
bekezdésének h.) pontja alapján a Szekszárd,
Munkácsy utcai „csurgó” megnevezéső mőtárgyat
Szent László csurgó-nak

nevezi el.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges intézkedések megtételére.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki mindazon
szervezetek és magánszemélyek részére, akik a
csurgó megújulásához támogatásukkal hozzájárultak.
Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester

2./

Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatokat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
201/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Külterületi ingatlan értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
hozzájárul
az
önkormányzati
tulajdonban lévı szekszárdi 9102 hrsz-ú, vízmosás
megnevezéső ingatlan telek-kiegészítés keretében
történı
értékesítéséhez
a
Gazdasági
és
Mezıgazdasági Bizottság 232/2010. (VIII.18.) GMB
számú határozatában foglalt feltételek szerint. A
telekhatár-rendezéssel kapcsolatos mindennemő
költség a vevıket terheli.
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A Közgyőlés az ingatlant - mivel az önkormányzati
kötelezı feladatok ellátását biztosító funkcióját a
vízmosás már nem tölti be - a forgalomképtelen
törzsvagyonból
átsorolja
a
forgalomképes
vagyontárgyak közé.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor
intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé
minısítésérıl.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:

202/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Külterületi ingatlan értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
hozzájárul
az
önkormányzati
tulajdonban lévı szekszárdi 9342 hrsz-ú, vízmosás
megnevezéső ingatlan értékesítéséhez a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság 239/2010. (VIII.18.) GMB
számú határozatában foglalt feltételek szerint. A
telekhatár-rendezéssel kapcsolatos mindennemő
költség a vevıket terheli.
A Közgyőlés az ingatlant - mivel az önkormányzati
kötelezı feladatok ellátását biztosító funkcióját a
továbbiakban nem tölti be - a forgalomképtelen
törzsvagyonból
átsorolja
a
forgalomképes
vagyontárgyak közé.
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A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor
intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé
minısítésérıl.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kerekes Csaba 15 óra 28 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.

A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:

203/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Külterületi ingatlan értékesítése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
hozzájárul
az
önkormányzati
tulajdonban lévı szekszárdi 0722 hrsz-ú út
megnevezéső ingatlanból cca. 280 m2 nagyságú
területrész értékesítéséhez a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság 253/2010. (IX.8.) GMB
számú határozatában foglalt feltételek szerint. A
telekhatár-rendezéssel kapcsolatos mindennemő
költség a vevıt terheli. Az értékesítés feltétele
útszolgalmi jog bejegyzése a 0732/17 hrsz-ú ingatlan
javára.
A Közgyőlés a megosztást követıen a 0722 hrsz-ú
ingatlannak az értékesítésre kijelölt részét - mivel az
önkormányzati kötelezı feladatok ellátását biztosító
funkcióját a továbbiakban nem tölti be a
forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja a
forgalomképes vagyontárgyak közé.
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A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az
önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor
intézkedjen a fenti vagyontárgy forgalomképessé
minısítésérıl.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3./

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Város

Önkormányzata

2010.

évi

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága nem tárgyalta az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az elıterjesztésben két helyen fogalmazódott meg, hogy nem lesz elegendı a
tervezett elıirányzat. Milyen intézkedések várhatóak ezekkel kapcsolatban? A személyi
juttatások növekménye két helyen jelenik meg: az intézményeknél a pályázatok esetében,
továbbá a Polgármesteri Hivatalnál. Mi az oka a növekedésnek?
Pál József: Az önkormányzati támogatás 56 %-os az intézmények esetében, amely 169 m Ft
többletet jelent a tavalyi év ugyanezen idıszakához viszonyítva. A karbantartási szolgáltatások
továbbszámlázott tétele okozta a növekményt. Megítélése szerint a II. félévben befolyó források
lehetıvé teszik, hogy az önkormányzat tartsa a költségvetését. A személyi juttatások
növekménye a Polgármesteri Hivatalnál a folyamatban lévı projektekhez kapcsolódó személyi
juttatásokat jelentik.
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További kérdés nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı - 13 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
204/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Tájékoztató
az
Önkormányzat
2010.
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl

évi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdése alapján
megtárgyalta az Önkormányzat 2010.
évi
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló
tájékoztatóját, és azt elfogadja.

Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

…./2010. (….)
4/2010. (III.9.)

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri, hogy a bizottsági elnökök
ismertessék a bizottsági véleményeket.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: A Garay téri általános iskola épületének értékesítése kapcsán módosításra került a
szerzıdés?
Ács Rezsı: Kérdése Ilosfai Gáborhoz: Az MSZP plakátjain szereplı adat, amely a város
hitelállományára vonatkozik, honnan származik?
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Horváth István: Kérdése Ilosfai Gáborhoz: A plakátokon szereplı adatok véleménye szerint
megfelelnek a valóságnak?
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint nem szerencsés a kampányban megjelent számokat a
költségvetés ürügyén felhozni. A kampányban megjelent számokkal mindenki úgy tud
elszámolni, ahogy azt a kampányban kell. Ez a Területi Választási Bizottság ülésén el is hangzott,
ahol az MSZP, mint a plakát kihelyezıje megvédte az álláspontját, és a Területi Választási
Bizottság neki adott igazat.
Horváth István: Nem válaszolt a kérdésére az elnök úr.
Ilosfai Gábor: A Helyi Értékben megjelent cikkben azt állították, hogy a város adósságállománya
4 milliárd forint. Akkor a közgyőlés hozott egy határozatot, amelyben felhatalmazták a
polgármestert, hogy a lap kiadóját perelje be, mivel ez a szám nem igaz. A másodfokú ítéletben
kimondták, hogy ez a szám igaz, az viszont nem igaz, hogy nem négy év alatt győjtötte össze a
város ezt az adósságállományt. A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az adósságállományt, és
kimondta, hogy ekkora a város adósságállománya.
Ács Rezsı: Nem kaptak választ a kérdésre, hogy honnan származik az a szám, amely a
plakátokon szerepel. Jött-e olyan megkeresés az önkormányzathoz, amely a plakátokon szereplı
adatokkal kapcsolatban kért tájékoztatást?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem érkezett semmilyen megkeresés, az önkormányzat nem adott
semmiféle tájékoztatást semmiféle intézet részére, ha érkezett volna megkeresés, szívesen adtak
volna tájékoztatást.
Tóthi János: Az elızı közgyőléseken hány alkalommal kérdezte meg az MSZP Frakció, hogy
mennyi a város adósságállománya?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Utána kell néznie a jegyzıkönyvekben.
Kerekes Csaba: Az elmúlt tíz évben érkezett-e megkeresés, mert a plakátokon nem lát dátumot,
hogy milyen idıszakra vonatkozik.
Horváth István: A kampányban fontos, hogy az emberek hiteles tájékoztatást kapjanak.
Helyreigazítást kértek a szóban forgó intézettıl. Mindkét esetben volt tárgyalás. A Területi
Választási Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem illetékes annak megállapításában, hogy a
plakátokon szereplı adat igaz, vagy sem. Tehát ez erıs csúsztatás volt Ilosfai úr részérıl.
Schoeck Károly: Mennyi a város adósságállománya?
Horváth István: A tegnapi napon a mérleg egyik oldalán 4 milliárd forint „adósság”, a pozitív
mérleg másik oldalán 610 m Ft betét, 500 m Ft kintlévıség, és befektetések vannak mintegy 850
m Ft értékben - amelybıl visszavásárolták a gazdasági társaságok üzletrészét -, illetve 2,1
milliárd Ft értékben nıtt a város ingatlanvagyona. A város jelen pillanatban tudna olyan állapotot
elıidézni, amelyben nulla Ft a tartozása. Az önkormányzat mőködése stabil, képes biztosítani az
önerıt a fejlesztésekre, és képes a beruházások finanszírozására. Semmi esetre sem áll meg az az
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állítás sem, hogy 80%-kal nıtt volna a szemétszállítási díj. 2006-ban a plakátokon szerepelt, hogy
törekszenek arra, hogy 200 új munkahelyet teremtenek. Büszkék arra, hogy hány munkahelyet
teremtettek az elmúlt idıszakban. A jövı héten elkezdıdik az új fürdı építése. A
bérlakásépítéshez elkészültek a tervek.
Schoeck Károly: Van a városnak adóssága? Ha igen, mennyi?
Horváth István: Van a városnak adóssága, hiszen 4 évvel ezelıtt 1,4 milliárd forint adósságot
örökölt, illetve minden évben közel 300 millió forinttal kevesebb normatívát kapott, mint az
elızı idıszakban. Ha egy fıre vetítik az adósságállományt, akkor mintegy 60-80 Ft körüli ez az
összeg.
Halmai Gáborné: A korábbiakban kérte, hogy szerepeljen az elıterjesztésekben az
adósságállomány. Ebben az anyagban sem szerepelnek ezek a tételek. Mennyi az önkormányzat
és gazdasági társaságai adósságállománya?
Tóthi János: Mikor kerül bevezetésre az új szemétszállítási díj?
Kerekes Csaba: A felügyelı bizottságok tagjai utána járhatnának a kért adatoknak. Sértınek
tartja, hogy állandóan ezeket a kérdéseket kell hallgatniuk, mintha nem történt volna semmi az
elmúlt négy évben, csak a saját bankszámlájukra tették volna a pénzt. Nem kérdezte meg soha,
hogy az ingatlanértékesítésbıl mekkora vagyonvesztése lett az önkormányzatnak. Ha azt vissza
kellett volna osztani, mennyi jutott volna egy lakosra? Mennyit vesztettek azon, hogy az elmúlt
négy évben a Vagyonkezelı Kft-nek nem volt adózás utáni eredménye?
Horváth István: Tóthi képviselı úr kérdésére elmondja, hogy az új rendszert akkor tudják
felállítani, ha az új komposztáló telep átadásra kerül. Ezek a beruházások az önkormányzattól
függetlenül zajlanak, és amikor ezek elkészülnek, akkor tudják az új rendszert bevezetni. Kéri,
hogy Ács Rezsı alpolgármester tájékoztassa a közgyőlést arról, hogy 2002-2006. között
mennyivel nıtt a város vagyona és mennyi volt az ott lévı ingatlanértékesítés, és mennyi
adóssággal vették át a várost.
Ács Rezsı: 2006-2010. között az állami támogatások 638 m Ft-tal csökkentek, tehát 2010-ben
ennyivel kaptak kevesebbet, mint 2006-ban, és kb. 320 m Ft-tal kaptak kevesebbet a felügyeleti
szervektıl támogatás vonatkozásában, ez 950 m Ft. A város éves költségvetése 9,5 mrd Ft, tehát a
költségvetés 10 %-át kivette az állam a mőködésbıl. A gazdasági társaságok értéke mintegy 3
milliárd forint. Ma Szekszárd a megyei jogú városok között a 4. legolcsóbb város a közüzemi
díjak tekintetében.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Ilosfai Gábor kérdezi, hogy mennyi a város adósságállománya, mikor 2002-2006.
között ı, mint a Gazdasági Bizottság elnöke, asszisztált az ingatlaneladásokhoz. Azt a pénzt az
akkori testület úgy élte fel, hogy a költségvetés lyukainak a betömésére használták. Tehát egy
fillér várható haszna nem volt. A kötvénykibocsátással a mostani testület legalább elérte, hogy a
gazdasági társaságaik üzletrészét vissza tudták vásárolni, és a fejlesztésekre fordított pénzek a
városlakókra fordítódnak vissza. Nehéz értelmezni azt a kérdést, hogy egy adott pillanatban
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mennyi az adósság. Ha nem vásárolták volna vissza a két céget, most mennyi lenne a vízdíj, vagy
a hulladékszállítási díj? Felelısen kell gondolkodni. Tóthi János képviselınek elmondja, hogy ı
is megszavazta 2006-ban a Garay téri általános iskola épületének eladását. Arról nem tehetnek,
hogy a kormány megnyomorította az önkormányzatokat és az Egyházat. Bízik benne, hogy most
van remény arra, hogy kifizesse az Egyház az önkormányzatot.
Dr. Hadházy Ákos: A kötvénykibocsátás tényét arra használja fel az ellenzék, hogy azt sugallja
vele, hogy felelıtlen gazdálkodás folyt a városban az elmúlt négy évben. Az Amerikai Egyesült
Államoknak is hatalmas adósságállománya van, mégis stabil a gazdasága.
Halmai Gáborné: Az elızı ciklus végén készült el a vagyonkataszter, onnantól lehet követni,
hogy mi történt a vagyonnal. A költségvetési tájékoztatóból ismertet két adatot: a hosszú és rövid
lejáratú kötelezettségek összesen. 4.295.590 e Ft. Ebben nincsenek benne a cégek kintlévıségei.
Azért nem tájékozódnak a felügyelı bizottságokban, mert nem mindig kapnak meghívót az
ülésekre, de olyan is elıfordult, amikor az egyik cég vezetıje a másik cég vezetıjének hitelt
nyújtott, amit utólagosan hagyott jóvá a közgyőlés. Az ellenzék feladata az, hogy kérdezzen.
Ács Rezsı: A víz alapdíjának a bevezetése akkor történt, amikor eladták a Vízmő üzletrészét.
Tehát minden hónapban minden fogyasztótól a 100 Ft-os alapdíjból 75 Ft-ot elvitt a befektetı.
Ugyanez volt a helyzet a hulladékgazdálkodásban is. Most ez a pénz a városban marad, és ebbıl
újítják fel jelenleg a csatornahálózatot. Országgyőlési képviselıként Halmai Gáborné is
megszavazta azokat a döntéseket, amelyek miatt most a jelenlegi helyzetben van az
önkormányzat. Négy év alatt a költségvetés 10%-át vonta el az állam a várostól. Ennek ellenére ha a mőködést veszik alapul- a mőködési kiadások és bevételek egyensúlyban vannak. Ami most
a költségvetést nehezebb helyzetbe hozza, azok a fejlesztési kiadások.
Horváth István: Bizonyos területeken túl eredményes a város, például az oktatási pályázatok
esetében, ahol elıfinanszíroznak. A panelprogramokban például az állam három évre ígérte
kifizetni a vállalkozókat.
Tóthi János: dr. Tóth Csaba Attila, dr. Hadházy Ákos és az alpolgármester úr a személyiségi
jogait sértette, amikor megnyilatkozott. A Közigazgatási Hivatalhoz fordult három kérdéssel:
Törvényes volt- e a Pénzügyi Bizottság elnökét egy semleges napirendi pontban leváltatni? Joga
lett volna a napirendi pontnál választani, hogy hozzájárul-e a nyilvános ülésen történı
tárgyaláshoz. A Hivatal szerint mivel nem járult hozzá, zárt ülésen kellett volna tárgyalni a témát.
Kéri, hogy október 3-ig tartsák tiszteletben mint embert, és mint képviselıt.
Ilosfai Gábor: Kikéri magának Kıvári László képviselı által elmondottakat. A választási
plakátjukon szereplı adatokat sikerült megvédeniük a Területi Választási Bizottság elıtt is. Az
egy fıre jutó adósságállománynak utána kellene nézni. Amikor a bíróság a Helyi Értéket
helyreigazításra kötelezte, akkor azt mondta ki, hogy az összeg helytálló, és egy mondat miatt
ítélte a lapot helyreigazításra. A cégek adósságállományát is mindenképpen ide kellene sorolni.
Véleménye szerint az adósságállomány általuk megjelentetett összege mindféleképpen megfelel a
valóságnak.
Schoeck Károly: Helyes, ha egy gazdálkodó szervezet a forrásait fejlesztésre fordítja, de attól
még tudnia kell, hogy mekkora az adósságállománya.
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Dr. Haag Éva: A jogerıs ítélet kötelezte a Helyi Értéket kibocsátót, hogy a következı
lapszámban hozza le a helyreigazítást. Érdekes módon nem jelent még meg a következı lapszám.
Ebben az ítéletben szerepelt az, hogy mi minısül adósságállománynak. Ebben szerepel egy szám,
ami a valós. Ezzel ellentétes az a szám amire Ilosfai Gábor hivatkozik állandóan, és ami az óriás
plakátokon megjelent. A jogerıs ítélet pontosan meghatározta, hogy melyik szám a valós. A
Területi Választási Bizottság döntése helyt adott a kifogásuknak, de kimondta, hogy nincs
hatásköre arra, hogy megvizsgálja ennek a számnak a valóságtartalmát, annak ellenére, hogy
becsatoltak egy jogerıs ítéletet, amiben szerepelt egy szám. Ez a jogerıs ítélet kimondta, hogy a
valóságnak melyik szám felelt meg, és ezzel nem egyezett az, ami az óriásplakáton megjelent.
Tehát a bizottság nem támasztotta alá ezeknek a számoknak a valóságtartalmát, hanem azt
mondta ki, hogy erre nincs hatásköre, és a bíróságnak van hatásköre ennek a megállapítására.
Úgy gondolja, hogy azt a látszatott nem szabadna kelteni, hogy a Területi Választási Bizottság
ebben állást foglalt, hiszen ez nem történt meg.
Ács Rezsı: Kéri, hogy a polgármester zárja le a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a vita lezárására vonatkozóan, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott.
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
A polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 12 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
megalkotta a következı rendeletet:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 17/2010.(IX.16.) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010.(III.9.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

Dr. Tóth Csaba Attila: Sajnálja, hogy nem vette figyelembe az alpolgármester úr, hogy van még
hozzászóló. Méltatlannak érezte a vitát, amiben egy volt városvezetés letőnı tagjai próbálnak
„festékes patronnal lıni” a jelenlegi és várható városvezetésre.
Halmai Gáborné: Méltónak tartja-e a polgármester úr a közgyőléshez azt, hogy már második
alkalommal egy nappal a közgyőlést elıtt kapnak anyagot, és az ilyen minısítı hozzászólásnak a
polgármester úr idıt és helyet biztosít?
Horváth István: A rendkívüli közgyőlést megelızıen 24 órával elıbb lehet kiküldeni az anyagot.
Ebben jogszerően járt el a hivatal. Nem tartja szerencsésnek az ilyen hozzászólásokat, ebben
önmérsékletet kell gyakoroljanak a képviselık.

13

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság is akkor kapta meg az anyagot, és
mégis meg tudta tárgyalni.
5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (…)
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kerekes Csaba, dr. Horváth Kálmán 17 órakor elhagyják az üléstermet, jelen van 15 fı
képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 18/2010.(IX.16.) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról szóló
26/2009.(XII.22.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

6./

Javaslat alapítványok támogatására
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester,
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
205/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Alapítványok támogatása
I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Civil Szervezetek számára kiírt Pályázati
Keretbıl 1.663 eFt összeget átcsoportosít az alábbi
alapítványok támogatására:

Sor
sz.

A pályázó szervezet neve és a támogatandó cél

Betegápolásért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer),
1. szakirányú képzések, továbbképzések szervezése, ápolási eszközök
beszerzése

Elnyert
támogatás
összege

100 000

2.

Gyöngysor Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer,
reklámanyagok, bankköltség, hatósági illetékek, könyvelés,
reprezentáció, költségtérítés) eszközbeszerzés( laptop,
fényképezıgép, mobiltelefon, teafızı)

70 000

3.

Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány - Mőködés
(nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon, utazás, továbbképzés,
reklámköltség, könyvelés, honlap fenntartás, reprezentáció)

125 000

4. Kinyújtott Kéz Alapítvány - Mőködés (szállítás, lovaglási költségek)

70 000

5.

PONT-E Alapítvány - Mőködés (üzemanyagköltségek,
nyomtatvány, irodaszer, szállítás, posta és telefonköltségek,
bankköltség, hirdetési reklámköltség, könyvelés, honlap
fenntartás), eszközbeszerzés

100 000

6.

"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány - Mobil gördíthetı betegszállító
kocsi beszerzése

200 000

7.

Az Egészségért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer,
posta és telefonköltségek, szakkönyvek, utazási költségek,
bankköltségek), informatikai adattároló eszközök beszerzése

50 000

"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd - Mőködés
8. (posta és telefonköltségek, képzés, továbbképzés, utazási költségek,
könyvelés, nyomdaköltség), digitális fényképezıgép beszerzése

105 000
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9.

"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány - Mőködés
(üzemanyag, nyomtatvány, irodaszer, posta és telefon, oktatás,
utazási költségek, bankköltség, könyvelés, honlap, reprezentáció),
fellépı ruhák, számítógép vásárlása

120 000

10.

A Keresztény Nevelésért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány,
irodaszer, bérleti díj, posta és telefondíj, utazási költség,
fénymásolási, karbantartási költségek)

143 000

11.

Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány - Mőködés (fenntartási
költségek, nyomtatvány, irodaszer, szakkönyvek, utazási
költségek, bankköltség, étkezési utalványok), eszközbeszerzés

120 000

12.

CSIGA-BIGA Mozgás- és Képességfejlesztı Alapítvány - Mőködés
(nyomtatvány, irodaszer, tanfolyami díj, reklámköltségek),
kutyával segített terápia speciális eszközeinek beszerzése, speciális
akadálypálya kialakítása

50 000

13.

Nyitott Világ Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer,
bérleti díj, posta és telefonköltség, reklámköltség, megbízási díj és
járuléka), eszközbeszerzés

130 000

14.

Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány - Mőködés (közüzemi
díj, nyomtatvány, irodaszer, bérleti díj, posta és telefonköltség,
szakkönyvek, elıfizetési díjak, tematikus továbbképzés)

80 000

15.

Kék Madár Alapítvány - Mőködés (bérleti díj, rezsiköltség)

200 000

Összesen:

1.663.000 Ft

2. A Közgyőlés a Civil Szervezetek számára kiírt
Pályázati Keretbıl nem részesíti támogatásban
„JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány, a
Védnök Karitatív és Kulturális Alapítvány, valamint a
„Micimackó” Családi Napközi és Játszóház Alapítvány
pályázatát.
II. A Közgyőlés a Szociális és Egészségügyi Bizottság a
2010. évi keretébıl a Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koraszülöttek
Gyógyításáért
Kiemelkedıen
Közhasznú Szervezet 2010. évi mőködéséhez 100 000,Ft-ot (azaz: egyszáz-ezer forintot) átcsoportosít.
III. A Közgyőlés Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága
2010. évi tartalék kerete terhére 50.000.- Ft támogatást
nyújt a Zöldtárs Alapítvány (Szekszárd, Béri B. Á. u. 91.
fszt. 1.) számára.
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A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2010. évi költségvetési rendelet soron következı
módosításába építse be az átcsoportosításokat, készítse el
a támogatási szerzıdéseket, és gondoskodjon a támogatási
összegek átutalásáról.
Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Horváth Kálmán, Kerekes Csaba 17 óra 05 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 17
fı képviselı.
7./

Jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

közmővelıdési

Csillagné Szánthó Polixéna: 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:
Máté Péter nem vett részt a szavazásban.
206/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Jelentés
az
Önkormányzat
közmővelıdési
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
közmővelıdési
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról
szóló jelentést, és az abban foglaltakat tudomásul
vette.
2. A Közgyőlés felkéri a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza igazgatóját, hogy a
Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetések
alapján készítse el az intézmény új Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, és jóváhagyásra nyújtsa
be a fenntartónak.
Határidı:
az 1. pont tekintetében: 2010. szeptember 15.
a 2. pont tekintetében: 2010. december 16.
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Felelıs:
az 1. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
a 2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál
Klaudia jegyzı,
Matókné Kapási Júlia igazgató

Dr. Horváth Kálmán 17 óra 06 perckor elhagyta az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
8./

Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi
állására
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.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Máté Péter nem vett részt a szavazásban.

207/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Pályázat kiírása Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata aljegyzıi állására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
1. Pályázatot ír ki Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata aljegyzıi állásának betöltésére a
határozat mellékletét képezı pályázati felhívás
szerint.

2. Felkéri
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának jegyzıjét, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos
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honlapján; illetve a Szekszárdi Vasárnap és a
Tolnai Népújság címő sajtóorgánumokban.
Határidı: 2010. szeptember 20.
Felelıs:
1. pont: Horváth István polgármester,
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9./

Javaslat Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011.
évi fordulójához történı csatlakozásra
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést, de a határozati javaslatban a 2011. évi költségvetésben kell a fedezet biztosítani.
Ezt kéri pontosítani.
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:
208/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulóhoz történı csatlakozás feltételeit,
és azt támogatja.
Az elıterjesztésben foglaltak alapján a Közgyőlés
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
A Közgyőlés a 2011. évi költségvetésében
6.000.000.- Ft összeget biztosít a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatra, és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezet elıkészítésekor ezen összeget építse be.
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Határidı: 2010. szeptember 30.,
2011. február 28.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek 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:

209/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Kosárlabda Sport Club Szekszárd, az
UKSE Szekszárd, illetve az Asztalitenisz Club
Szekszárd kérelmére a 214/2009. (IX.24.) szekszárdi
öh. számú határozat II. pontjában foglalt lakásokat
2010. szeptember 1-tıl 2011. augusztus 31. napjáig a
határozatban foglalt feltételekkel biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételérıl.
Határidı:
2010. szeptember 30. (az intézkedések megtételére),
2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
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11./

Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek 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:
210/2010. (IX.15.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. alapító tulajdonosa felhatalmazását adja a Kft.
ügyvezetı igazgatója részére, hogy a Szekszárd,
Csokonai utca szennyvízcsatorna cseréje és
mélyépítési
munkáihoz
kapcsolódó
–
a
GEOTECHNIKA 84 Kft-vel kötendı – 23.906.000.Ft + ÁFA összegő vállalkozási szerzıdést aláírja.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 17 óra 11
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı

