Szám: IV.144-11/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. október 17-én (vasárnap) 10
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott a l a k u l ó ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı, Dr. Haag Éva, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos,
Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle
Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselık
Összesen: 15 fı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Kovács Lászlóné osztályvezetı,
Rozinka Attila osztályvezetı,
Berlinger
Attila
kommunikációs
és
nemzetközi
kapcsolattartó referens,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:
dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Gerhátné dr. Péter Mária a Tolna Megyei Közigazgatási
Hivatal megbízott vezetıje,
Dr. Baksa Csaba a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal
fıosztályvezetıje,
Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
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Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója,
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója,
az Önkormányzat intézményeinek vezetıi
A megjelentek felállva fogadják a történelmi egyházak által megáldott városi és nemzeti lobogót.
Berlinger Attila: Köszönti a megjelenteket. Felkéri dr. Tóth Gyula korelnököt az alakuló ülés
megnyitására.
Dr. Tóth Gyula: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az alakuló ülést. Felkéri dr. Molnár Pétert a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a választás végleges eredményét.
-

Választás végleges eredményének ismertetése
Elıterjesztı: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

Dr. Molnár Péter: Ismerteti a választások végeredményét. A polgármester választás eredménye:
az urnában 11387 szavazólapot helyeztek el, 143 db érvénytelen, 11244 db érvényes volt. A
jelöltek közül Andorka Gábor a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltje 2162 szavazatot kapott, dr.
Harangozó Tamás az MSZP jelöltje 3399 szavazatot kapott, Horváth István a FIDESZ-KDNP
jelöltje 5683 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester
Horváth István a FIDESZ-KDNP jelöltje. 1. számú egyéni választókerületben 984 db az urnában
elhelyezett szavazólapok száma, érvénytelen 10 db, 974 db érvényes. Gerıfi Péter Zoltán az LMP
jelöltje 58 szavazatot kapott, dr. Horváth Kálmán a FIDESZ-KDNP jelöltje 530 szavazatot
kapott, Kis-Gadó Dániel az MSZP jelöltje 181 szavazatot kapott, Kisfügedi Zoltán a Jobbik
Szekszárdi Védegylet jelöltje 205 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a
megválasztott képviselı dr. Horváth Kálmán a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 2. számú egyéni
választókerületben az urnában 1059 szavazólap volt, érvénytelen 13 db, érvényes 1046 db. A
jelöltek közül Csapó Viktor az LMP jelöltje 65 szavazatot kapott, dr. Haag Éva a FIDESZ-KDNP
jelöltje 563 szavazatot kapott, Molnár Fruzsina a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltje 137
szavazatot, İsze József az MSZP jelöltje 281 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a
megválasztott képviselı dr. Haag Éva a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 3. számú egyéni
választókerületben 1113 db szavazólap volt az urnában, érvénytelen 12 db, érvényes 1101 db. A
jelöltek közül Ács Rezsı a FIDESZ-KDNP jelöltje 637 szavazatot kapott, Czéh Csaba a Jobbik
Szekszárdi Védegylet jelöltje 148 szavazatot, Martin János az MSZP jelöltje 253 szavazatot
kapott, és Ranga Györgyi az LMP jelöltjeként 63 szavazatot szerzett. A választás eredményes
volt, a megválasztott képviselı Ács Rezsı a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 4. számú
választókerületben az urnában 1314 db szavazólap volt, érvénytelen 23 db, érvényes 1291 db. A
jelöltek közül Dömény Zsuzsanna az MSZP jelöltje 299 szavazatot kapott, Dömötörné Solymár
Orsika az LMP jelöltje 119 szavazatot kapott, dr. Tóth Csaba Attila a Jobbik Szekszárdi
Védegylet jelöltje 192 szavazatot kapott, dr. Tóth Gyula a FIDESZ-KDNP jelöltje 681 szavazatot
kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott képviselı dr. Tóth Gyula a FIDESZ-KDNP
jelöltje. Az 5. számú választókerületben 1314 szavazólapot helyeztek el az urnában, érvénytelen
volt 10 db, érvényes pedig 1304 db. A jelöltek közül Fényes Csongor az LMP jelöltje 61
szavazatot kapott, Kıvári László a FIDESZ-KDNP jelöltje 539 szavazatot, Nagy József a Jobbik
Szekszárdi Védegylet jelöltje 179 szavazatot, Tóthi János az MSZP jelöltje 525 szavazatot
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kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott képviselı Kıvári László a FIDESZ-KDNP
jelöltje. A 6. számú választókerületben 1062 szavazólapot helyeztek el az urnában, érvénytelen
volt 14 db, érvényes 1048 db. Csillagné Szánthó Polixéna a FIDESZ-KDNP jelöltje 520
szavazatot kapott, Erıss Zoltán a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltje 145 szavazatot kapott,
Radics Magdolna az LMP jelöltje 153 szavazatot kapott, Rácz Zoltán az MSZP jelöltje 230
szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott képviselı Csillagné Szánthó
Polixéna a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 7 számú választókerületben 1110 szavazólap volt az
urnában, érvénytelen volt 29 db, érvényes 1081 db, Ilosfai Gábor az MSZP jelöltjeként 385
szavazatot szerzett, Kraszner József a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltjeként 112 szavazatot
kapott, Lemle Béláné a FIDESZ-KDNP jelöltjeként 491 szavazatot szerzett, Tóthné Vinkó
Erzsébet az LMP jelöltjeként 93 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott
képviselı Lemle Béláné a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 8. számú választókerületben 1353
szavazólap volt az urnában, érvénytelen 25 db, érvényes 1328 szavazólap. Berczeli András az
LMP jelöltje 101 szavazatot kapott, Halmai Gáborné az MSZP jelöltje 428 szavazatot kapott,
Máté Péter a FIDESZ-KDNP jelöltjeként 614 szavazatot kapott, Sebestyén Rita a Jobbik
Szekszárdi Védegylet jelöltje 185 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a
megválasztott képviselı Máté Péter a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 9. számú választókerültben 921
szavazólap volt az urnában, érvénytelen 7 db szavazólap volt, érvényes 914 db. Dr. Hadházy
Ákos a FIDESZ-KDNP jelöltje 389 szavazatot kapott, dr. Kiss Albert a Jobbik Szekszárdi
Védegylet jelöltje 117 szavazatot, Maller Béla az MSZP jelöltje 296 szavazatot kapott, Zaják Rita
az LMP jelöltjeként 112 szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott
képviselı dr. Hadházy Ákos a FIDESZ-KDNP jelöltje. A 10. számú választókerületben az
urnában 1160 szavazólapot helyeztek el, érvénytelen volt 12 db, érvényes 1155 db. A jelöltek
közül Fajszi Lajos a FIDESZ-KDNP jelöltje 467 szavazatot kapott, Gyulai Zsuzsanna az MSZP
jelöltje 199 szavazatot kapott, János Anna független jelölt 281 szavazatot kapott, Lehıcz Daniella
az LMP jelöltje 67 szavazatot kapott, Petek István a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltje 141
szavazatot kapott. A választás eredményes volt, a megválasztott képviselı Fajszi Lajos a
FIDESZ-KDNP jelöltje. A kompenzációs listán az érvényes töredékszavazatok száma listánként
a következık szerint alakult: az LMP 892 érvényes szavazatot kapott, a FIDESZ-KDNP esetében
minden jelölt nyert az egyéni választókerületben, itt töredékszavazat nem volt, az MSZP 3077
szavazatot kapott, a Jobbik Szekszárdi Védegylet 1561 szavazatot kapott. A megszerezhetı
mandátumok száma: az LMP részérıl 1, az MSZP részérıl 2, a Jobbik Védegylet részérıl 1. A
kompenzációs listán megválasztott képviselık: Zaják Rita az LMP jelöltje, dr. Tóth Csaba Attila
a Jobbik Szekszárdi Védegylet jelöltje, Halmai Gáborné és Ilosfai Gábor az MSZP jelöltjei.
-

Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselık részére
Elıterjesztı: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

Dr. Molnár Péter átadja a megbízóleveleket a polgármester és a képviselık részére.
Dr. Tóth Gyula: A kiküldött meghívó alapján javaslatot tesz az alakuló ülés napirendjének
elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A korelnök szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı
– 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
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Napirend

1./

Képviselık és a polgármester eskütétele
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

2./

Polgármester programjának ismertetése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula korelnök

5./

Szekszárdi Önkormányzat …../2006. (……) rendelete a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(210. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6./

Ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Javaslat alpolgármester választására
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Javaslat a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
átfogó felülvizsgálatára
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1./

Képviselık és a polgármester eskütétele
Elıterjesztı: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

Dr. Molnár Péter: Kéri, hogy Horváth István polgármester úr mondja utána az eskü szövegét:
„Én, Horváth István esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megırzöm; polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Szekszárd Megyei Jogú
Város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester letette az esküt.
Dr. Molnár Péter: A Helyi Választási Bizottság elnökeként rövid beszédet tart a Közgyőlés
részére.
Horváth István: átveszi az ülés vezetését dr. Tóth Gyula korelnöktıl. Tájékoztatja a testületet,
hogy a képviselık eskütétele következik, az eskü kivevı a polgármester. Kéri, hogy a
képviselık mondják utána az eskü szövegét: „Én, …. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; képviselıi tisztségembıl eredı
feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”
A képviselık letették az esküt.
2./

Polgármester programjának ismertetése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Tájékoztatja a jelenlevıket, hogy ez nem a polgármester programja, hanem a
város programja, hiszen a kampányidıszakban mintegy 15000 szórólapot jutattak el minden
háztartásba, és ebbıl közel 1000 db kérdıív érkezett vissza, amelyeket feldolgoztak, és a fı
intelmeket, irányvonalakat a „Szekszárd a fejlıdı város” programba beépítették. A
választópolgárok többségében azt kérték, hogy a város folytassa azokat a beruházásokat,
amelyeket az elmúlt idıszakban elkezdett: az AGORA programot, a belváros rehabilitációját, az
élményfürdıt, a sportkomplexumot, valamint a csatornahálózat fejlesztését. Hamarosan
elkezdıdhetnek ezek a fontos beruházások. A városüzemeltetési beruházásokat érintıen: a
szurdik program hamarosan befejezıdik, az új vízbázis létesítését a következı négy évben meg
kell valósítani. Fontos a mederrendezési program folytatása, a járdák állapotát érintıen a
következı négy évben legalább 10 km járdát fel fognak újítani, illetve újat fognak építeni. A
vízhálózati rekonstrukciót a Víz-és Csatornamő Kft-vel közösen folytatni fogják. Legalább 81
bérlakást építését tervezik a következı idıszakban. Fontos a temetıbıvítés: az alsóvárosi
temetıbıvítés és az újvárosi temetı parkolója felújításának folytatása. A törvények betartása
mellett törekedni kell a városban drasztikusan elszaporodott galambok gyérítésére. A nyilvános
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wc-k felújítása és bıvítése is fontos feladat. Az intézményeket illetıen: bíznak abban, hogy a
meglévı fejlesztéseket tovább tudják bıvíteni a sport területén. Elsıdleges fejlesztési cél
pályázati források bevonásával tornaterem építése a Babits Mihály Általános Iskolában, illetve az
I. Béla Gimnáziumban. Elıkészítik a Sportcsarnok bıvítésének lehetıségét is. Az
intézményekben teljes körő világítás-és főtéskorszerősítésre kerül sor, lehetıség szerint
alternatív, illetve megújuló energiaforrások felhasználásával. Cél az energiafogyasztás
csökkentése. Nemcsak az intézményekben, hanem a közterületeken is szeretnék ezt a programot
folytatni. A konyharekonstrukció célja, hogy a diákok minél egészségesebb ételeket
fogyasszanak, melyet a lehetı legkevesebb energia felhasználásával állítanak elı. Ezt a
programot már elkezdték: a Baka István Általános Iskolában már mőködik a 3000 adagos új
konyha. Jelenleg Magyarországon egyedül a szekszárdi önkormányzat rendelkezik ilyen szintő
konyhatechnikával. A Pedagógiai Programba szeretnék beépíteni a zöld oktatást: a tanulók
ismerjék meg a környezettudatos életvitelt, az alternatív energiák hasznosítási lehetıségeit. A
munkahelyteremtés nagyon fontos a programban. Az új Kormány nagy jelentıséget tulajdonít a
vállalkozások fejlıdésének. Az Ipari Park minél több szekszárdi embernek kell, hogy munkát
adjon a következı idıszakban. A közlekedés területén a meglévı parkolóhelyek bıvítése, és a
kerékpárút bıvítése emelendı ki. Sportfejlesztés: extrém sportpálya kialakítása, Sportcsarnok
bıvítése. Turizmus fejlesztése: beadott az Önkormányzat egy pályázatot a kerékpárút jelentıs
fejlesztésére 1 milliárd forint értékben. A Csörge tó környékét rendbe tették, a továbbiakban
pihenıpark kialakítását tervezik. A szálloda-beruházás kapcsán elıre kell lépni, erre elsıdleges
hely a Kilátó mögötti terület. Bíznak abban, hogy támogatásra kerül a terv. Több ingatlant tudott
a város megvásárolni az utóbbi idıben. Az önkormányzat mőködésében is szeretnének
elırelépni: a beadványokra 30 nap alatt válaszolni kell, ezt rövid idın belül el kell érni. A
polgármesterhez intézett levelekre pedig 15 napon belül válaszolni fognak. Meg kell erısíteni a
Polgárırséget, közbiztonsági programot kell kidolgozni a városban mőködı szervezetekkel
együtt. Folytatni kell a „Szépítsük Együtt Szekszárdot” programot: „Tiszta rendezett, virágos
porta” díj alapítását tervezik, amelyet az intézményekre és a vállalkozásokra is kibıvítenének. A
köztisztasági programban bıvíteni szeretnék a szelektív hulladékgyőjtı szigetek, illetve a
hulladékgyőjtı udvarok számát. A „Klímabarát település” programmal el szeretnék érni, hogy a
városban a klíma megırzés minél nagyobb kapjon. Fontos, hogy ezen program megvalósításában
a képviselık fogjanak össze.
A tájékoztatót a közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 34. § (4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette.
3./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre szóló
Gazdasági Programjának elkészítésére
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 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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218/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010-2014. évekre szóló gazdasági programjának
elkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 91. § (7) bekezdése alapján felkéri a
polgármestert, hogy készítse elı az Önkormányzat
2010-2014. évekre szóló gazdasági programját, és azt
terjessze jóváhagyás céljából a Közgyőlés elé.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a
gazdasági program elkészítéséhez az elıkészítés
során kérjen javaslatot:
– a Közgyőlés tagjaitól,
– a bizottságoktól,
– Tolna
Megye
1.
Számú
Egyéni
Választókerületében megválasztott országgyőlési
képviselıktıl,
– és az önkormányzat területén mőködı gazdasági
érdekképviseleti szervezettıl, illetıleg gazdasági
kamarától
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

4./

Javaslat
a
polgármester
illetményének,
megállapítására
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula korelnök

valamint

költségtérítésének

Dr. Tóth Gyula: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a határozati javaslat elfogadását. Bejelenti, hogy
a polgármester úr személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A korelnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
15 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Horváth István polgármester személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban. Dr. Tóth
Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
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219/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Polgármester illetménye
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármester illetményét 2010. október 3. napjától a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl
és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
havi bruttó 579.500,- Ft összegben állapítja meg.
2.
A Közgyőlés a polgármesternek elızetes nyilatkozata
alapján nem állapít meg költségátalányt.
3.
A Közgyőlés az 1. pontban meghatározott összeg
forrását az önkormányzat költségvetésérıl szóló
önkormányzati rendeletben a Polgármesteri Hivatal
személyi juttatásai terhére biztosítja.
Határidı: 2010. október 17.
Felelıs: dr. Tóth Gyula korelnök,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Csaba Attila: Ügyrendi hozzászólásában jelzi, hogy a polgármesteri programról
szavazni kellett volna.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat vonatkozó szakasza alapján a
tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, arról a közgyőlés vita nélkül dönt.
dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy a közgyőlés nyissa meg újból a vita szakaszt a
polgármester illetményérıl szóló napirendi pont felett. A polgármester illetményével
kapcsolatban a kérdése: tervezi-e a polgármester úr nem képviselı alpolgármester
megválasztását?
Horváth István: Kéri, hogy ırizzék meg a közgyőlés ünnepi hangulatát. A személyi döntéseket
majd a következı ülésen fogják meghozni, a mai ülésen egy fıállású alpolgármestert javasol
megválasztani dr. Haag Éva képviselı személyében. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat
módosításáról szóló tervezet lehetıséget nyújt a közgyőlés részére, hogy nem képviselı
alpolgármestert is választhasson.
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Dr. Tóth Csaba Attila: A Jobbik Védegylet álláspontja szerint a országgyőlési képviselıi munka
teljes embert kíván, és a polgármesteri munka is teljes embert kíván, kétségtelen, hogy ma a jog
megengedi, hogy egy ember ilyen magas pozíciókat egyszerre betöltsön, és úgy véli, hogy a
polgármester urat a költségtérítés megilleti, de javasolja, hogy a polgármesteri illetmény 50%-át
helyezze át a polgármesteri keretbe.
Horváth István: Össze lehet egyeztetni képviselıként és polgármesterként is a munkát. A
választók döntöttek ebben a kérdésben. A képviselı úr javaslata elıremutató és meggondolandó,
de úgy véli, hogy jobban jár a város, ha nem kap költségátalányt a polgármester, mivel az
illetményének az 50%-a kevesebb összeg, mint a megállapítható költségátalány lenne.
Dr. Tóth Gyula: A jogszabály szerint a polgármester illetménye nem lehet kevesebb az elızı
illetménynél.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés korábbi döntése maradjon hatályban.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a vita újbóli megnyitására vonatkozóan, melyet
a közgyőlés –melynek létszáma 15 fı - 3 igen szavazat mellett, 11 nem szavazattal és 1
tartózkodással elvetett.

5./

Szekszárdi Önkormányzat …../2006. (……) rendelete a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Horváth Kálmán: Javasolja hogy a tervezet 4. § (1) bekezdése a következı szerint
módosuljon: „(1) A Közgyőlés képviselı tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minısített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 1 fı
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert és 1 fı társadalmi megbízatású
alpolgármestert választ….” , továbbá a 7. §-ban szereplı két tanácsnok közül csak a jogi és
közbiztonsági tanácsnoki tisztség létrehozásáról döntsön a közgyőlés.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés ne döntsön most a létrehozandó bizottságok
létszámáról.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Horváth Kálmán módosító javaslatát, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı –
12 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 20/2010.(X.17.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló
10/2000.(IV.17.)
Kgy.
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

6./

Ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai: Fajszi Lajos
elnök, Zaják Rita és dr. Tóth Csaba Attila képviselık legyenek.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Fajszi Lajos, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita személyes érintettség miatt nem vettek részt a
szavazásban.)
220/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 25.§ (3)
bekezdése alapján az alpolgármestert megválasztó
titkos szavazás lebonyolítására az alábbi ideiglenes
szavazatszámláló bizottságot választja meg:
Elnök:

Fajszi Lajos képviselı

Tagok:
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Zaják Rita képviselı

Határidı: 2010. október 17.
Felelıs: Horváth István polgármester
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7./

Javaslat alpolgármester választására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. A fıállású alpolgármesteri tisztség ellátására dr. Haag
Éva képviselı asszonyt javasolja. Bejelenti, hogy elızetes egyeztetés alapján a képviselı asszony
személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV, tv. 34. § (1) bekezdése alapján
titkos szavazással választotta meg a fıállású alpolgármestert. A titkos szavazásról készült
jegyzıkönyv a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Fajszi Lajos: Az Ideiglenes Bizottság elnökeként ismerteti a szavazás végeredményét: a
közgyőlés 11 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett dr. Haag Éva képviselı asszonyt választotta
meg alpolgármesterré:
221/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Fıállású alpolgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése
foglalkoztatási
alapján
a
fıállású
jogviszonyban álló alpolgármesteri
tisztségre

Dr . Haag Év a
képviselı asszonyt választja meg.
Határidı: 2010. október 17.
Felelıs: Horváth István polgármester

8./

Javaslat
az
alpolgármester
illetményének,
megállapítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

valamint

költségtérítésének

Horváth István: Javasolja, hogy a fıállású alpolgármester illetményét 541.100.- Ft összegben, a
költségátalányát pedig az illetménye 20 %-ában, azaz 108.220 Ft összegben állapítsa meg a
közgyőlés. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az alpolgármester asszony elızetes egyeztetés alapján
személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı -, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
(dr. Haag Éva személyes érintettség miatt nem vett részt a szavazásban.)
222/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Alpolgármester
illetményének,
költségtérítésének megállapítása

valamint

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a foglalkoztatási jogviszonyban álló
fıállású alpolgármester illetményét 2010. október 17.
napjától a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)
és (5) bekezdése alapján – havi bruttó 541.100,- Ft
összegben állapítja meg.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármesternek
a
polgármesteri
tisztség
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv.
18. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti – az érintett
kérésére - költségátalány illeti meg. A költségátalány
mértékét az alpolgármester illetménye/tiszteletdíja 20
%-ának megfelelı összegben, havi 108.220.- Ft
összegben állapítja meg.
3.
A Közgyőlés az 1-2. pontok forrását az
önkormányzat költségvetésérıl szóló önkormányzati
rendeletben a Polgármesteri Hivatal személyi
juttatásai terhére biztosítja.
Határidı: 2010. október 17.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Horváth István: Felkéri dr. Haag Éva alpolgármestert az eskütételre. Kéri, hogy az
alpolgármester asszony mondja utána az eskü szövegét: „Én, dr. Haag Éva esküszöm, hogy
hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megırzöm; alpolgármesteri
tisztségembıl eredı feladataimat Szekszárd Megyei Jogú Város fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(Az eskütevı meggyızıdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Haag Éva alpolgármester letette az esküt.

9./

Javaslat a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet átfogó felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Kéri, hogy a képviselıket is keressék meg a javaslatokkal.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

223/2010. (X.17.) szekszárdi öh.
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) Kgy. rendelet átfogó felülvizsgálata

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
1994. évi LXIII. tv. 62. § (5) bekezdése alapján
felkéri a jegyzıt, hogy a Közgyőlés 2011.
márciusi rendes ülésére készítse el a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet átfogó felülvizsgálatát, és tegyen
javaslatot a módosításra.
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2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. sz.,
2. sz. függelék helyébe, jelen határozat mellékletét
képezı 1., 2. függelék lép. A Közgyőlés a R. 3. sz.
és 5. sz. függelékét hatályon kívül helyezi.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2011. március 31.
A 2. pont tekintetében: 2010. október 17.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az alakuló ülést 11 óra 50
perckor berekesztette.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı

