Szám: IV.64-14/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. október 31-én
(csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Máté Péter, Dr. Tóth
Gyula képviselı
Összesen: 9 fı
Távolmaradását jelezte:

Halmai Gáborné, Lemle Béláné, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják
Rita képviselı

Ülés közben érkezett:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Ilosfai Gábor képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi elıterjesztések
napirendre történı felvételét:
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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• A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint
a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
együttmőködési megállapodás módosításának jóváhagyása
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
• Javaslat a „Jobb velünk a világ! 2013” c. programban történı részvételre
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz kérdéseket intéz a Béla
király tér forgalmi rendjével és a lakosságszámmal kapcsolatban. Dr. Göttlinger István
aljegyzıhöz interpellációt szeretne benyújtani egy korábbi közgyőlési határozat
végrehajtásáról. Interpellációt intéz továbbá Ács Rezsı alpolgármesterhez „Gazdaságélénkítés
címmel és polgármester úrhoz „Feltüntetés” címmel.
Ács Rezsı alpolgármester: Javasolja a meghívóban szereplı 3. napirendi pont - 256. sz.
elıterjesztés – zárt ülésen történı tárgyalását üzleti érdekekre tekintettel. Továbbá a
„Delegálás önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok Felügyelı Bizottságába” c.
napirendi ponthoz nem készült írásbeli elıterjesztés, szóbeli elıterjesztés lesz és javasolja,
hogy a közgyőlés ezt a napirendi pontot elsıként tárgyalja.
A polgármester szavazásra teszi fel a 256. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és
az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.

Delegálás önkormányzati tulajdonban lévı
Bizottságába
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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gazdasági

társaságok

Felügyelı

4.

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény intézményvezetıi pályázatának
véleményezése
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6.

Az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi körzethez
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8.

Javaslat együttmőködési megállapodás kötésére a térfigyelı kamerarendszer
rendırségi kezelésére
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentı bázis létesítésérıl (tajekoztato1)
- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységérıl
(tajekoztato2)

12.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. III. negyedév)
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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14.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

15.

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint
a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött
együttmőködési megállapodás módosításának jóváhagyása
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat a „Jobb velünk a világ! 2013” c. programban történı részvételre
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

Kérdések, interpellációk
Dr. Hadházy Ákos képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a Béla király
tér forgalmi rendjével kapcsolatban,
Dr. Hadházy Ákos képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a
lakosságszámmal kapcsolatban,
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz egy
korábbi közgyőlési határozat végrehajtásáról,
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez
„Gazdaságélénkítés” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Feltüntetés” címmel

•
•
•
•
•

ZÁRT ÜLÉS:
18.

Javaslat az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft. üzletrészének felosztására
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(259. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló egyes
gazdasági társaságoknál a könyvvizsgálói feladatok gazdasági társaságban történı
ellátására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1.

Delegálás önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok Felügyelı
Bizottságába
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı alpolgármester: A FIDESZ Frakció javaslatára a közgyőlés Dr. Hadházy Ákos
képviselıt delegálta a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. és a Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı
Bizottságába. A FIDESZ Frakció javasolja, hogy képviselı úr kerüljön visszahívásra a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottságából. Itt nem szükséges új tagot választani
a Felügyelı Bizottságba. Továbbá szintén javasolják Hadházy képviselı úr visszahívását a
Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságából, helyette Dr. Horváth Kálmán képviselı
delegálását javasolják a Közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottságából
Dr. Hadházy Ákos képviselı visszahívására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 238/2013.(X.31.) határozata
a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági
tagjának visszahívásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottságából Dr.
Hadházy Ákos képviselıt 2013. október 31. napi hatállyal
visszahívja.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

A polgármester szavazásra teszi fel a Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságából Dr.
Hadházy Ákos képviselı visszahívására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Dr. Horváth Kálmán képviselı delegálására vonatkozó javaslattal
együtt a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 239/2013.(X.31.) határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának
visszahívásáról, valamint új tag delegálásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárdi Ipari Park Kft. Felügyelı Bizottságából Dr. Hadházy
Ákos képviselı - 2013. október 31. napi hatállyal történı visszahívását javasolja a társaság taggyőlésének.
A Közgyőlés a társaság Felügyelı Bizottságába - 2013.
november 1. napi hatállyal - Dr. Horváth Kálmán képviselıt
javasolja delegálni.
Határidı:
Felelıs:

2.

2013. október 31.
Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2013. (….)
önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(tervezet)
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletek módosítását a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Röviden ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 40/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 240/2013.(X.31.) határozata
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendelet 6. függelékének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 6. függelékét hatályon kívül helyezi, és
annak helyébe a határozat mellékletét képezı 6. függelék lép.
Határidı:
Felelıs:

3.

2013. október 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítása
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 241/2013.(X.31.) határozata
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - társulási
megállapodását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
2.
A Közgyőlés a mőködési hozzájárulás összegét - 10
Ft/lakos/év – az éves költségvetésében biztosítja.
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3.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a polgármestert,
hogy a Társulási Tanács felé kezdeményezze a társulási
megállapodásban foglaltak pontosítását annak érdekében, hogy
az Mötv. rendelkezéseinek teljes mértékben megfeleljenek.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2013. október 31.
2-3. pontok tekintetében: 2013. december 31.
Felelıs:
4.

Horváth István polgármester

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény intézményvezetıi
pályázatának véleményezése
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 242/2013.(X.31.) határozata
a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
intézményvezetıi pályázatának véleményezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - mint az intézmény székhelye szerint illetékes,
illetve mőködtetı települési önkormányzat - a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1)
bekezdésében kapott jogával élve a határozat mellékletében
megfogalmazott tartalommal nyilvánítja ki véleményét a Tolna
Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény vezetıi
megbízására benyújtott pályázatról, illetve a pályázó
megbízásáról.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot és
mellékletét küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidı:
Felelıs:

2013. november 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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5.

Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula képviselı: Kétszer került meghirdetésre a Wigand János téri háziorvosi
szolgálat, de senki nem jelentkezett. Javasolják a közgyőlésnek, hogy még egyszer kerüljön
kiírásra a pályázat. Amennyiben most sem lesz pályázó, akkor újra kell gondolni a háziorvosi
körzetek felosztását. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Horváth István polgármester: Kéri, hogy a hivatal kezdje meg elıkészíteni a háziorvosi
körzetek felosztását. Mikor zárul le a pályázat?
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı: Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl
számított 30 nap a beadási határidı, tehát ez december végéig le fog zárulni. A következı
napirendi pontnál is szerepel, hogy mindenképpen szükséges a körzetek módosítása, a
háziorvosokkal is szükséges egyeztetni a körzetek meghatározásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 243/2013.(X.31.) határozata
a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos
döntések meghozataláról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét,
hogy a IX. számú háziorvosi körzet háziorvosi állására az
elıterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívást jelentesse
meg.
2. A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét,
hogy a pályázat eredményérıl a Közgyőlést legkésıbb a
pályázati határidı lejártát követı rendes ülésén tájékoztassa.
Határidı:

1. pont tekintetében 2013. november 4.
2. pont tekintetében 2013. december 15.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné igazgatóságvezetı

Ilosfai Gábor 9 óra 16 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı.
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6.

Az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyása és Medina Község csatlakozási kérelme az I. sz. háziorvosi körzethez
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 244/2013.(X.31.) határozata
az I. sz. háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó feladatellátási szerzıdés jóváhagyásáról és Medina Község I. sz.
háziorvosi körzethez történı csatlakozási kérelmérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2/A § (2) bekezdés a) pontja alapján az I. számú felnıtt
háziorvosi körzet vonatkozásában az ELIMI Kft.-vel (Medina,
Kossuth u. 56.) képviselıje Dr. Endrıdi László Csaba, kötendı
feladat-ellátási szerzıdést a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a medinai
háziorvosi körzet 2014. május 1. napi hatállyal összevonásra
kerüljön a szekszárdi I. számú felnıtt háziorvosi körzettel, és az
ELIMI Kft. (Medina Kossuth u. 56.) képviselıje Dr. Endrıdi
László Csaba lássa el Medina község háziorvosi szolgáltatását
is.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosítását Medina községgel az I.
számú felnıtt háziorvosi körzettel való összevonására tekintettel
készítse elı, és azt elfogadásra terjessze a Közgyőlés elé.
Határidı:
Felelıs:

2013. október 31.
4. pont tekintetében: 2014. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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7.

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 245/2013.(X.31.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány
kérelmérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 593.§ (1)–
(3) bekezdései alapján támogatja a Szekszárd és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány kezdeményezését és a felajánlott
támogatást,
mint
közérdekő
kötelezettségvállalást
a
meghatározott célra a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság
részére átutalja.
Határidı:
Felelıs:

8.

2013. november 10.
Horváth István polgármester

Javaslat együttmőködési megállapodás kötésére a térfigyelı kamerarendszer
rendırségi kezelésére
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 246/2013.(X.31.) határozata
együttmőködési megállapodás a térfigyelı kamerarendszer
rendırségi kezelésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat és a Szekszárdi
Rendırkapitányság
között,
a
közterületi
térfigyelı
kamerarendszer
kezelésére
kötendı
együttmőködési
megállapodást.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A jóváhagyott együttmőködési megállapodás a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

9.

2013. november 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett
aljegyzı

Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 247/2013.(X.31.) határozata
állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény
13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévı Szekszárd
belterület, 5551/56 helyrajzi számon felvett, beépítetlen terület
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megnevezéső, 2943 m2 alapterülető ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott közpark fenntartási
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az
ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál.
3.
Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülı költségek – ideértve a mővelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.
Az
igényelt
ingatlan
nem
áll
örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000 védettség
alatt.
5.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szekszárd, belterület 5551/56
hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.
6.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Szekszárd, belterület 5551/56 hrsz-ú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidı:
Felelıs:

10.

2013. november 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István/Dr. Kajos Nikolett
aljegyzı

Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló megállapodás jóváhagyása
(252. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: A tegnapi bizottsági ülésen derült ki, hogy van új fıszerkesztıje a
Szekszárdi Vasárnapnak. Igaz, hogy új fıszerkesztı került kinevezésre?
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Horváth István polgármester: A fıszerkesztı kinevezésérıl a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetıje rendelkezik, mivel ı a lap kiadója 2013. november 1-tıl.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 248/2013.(X.31.) határozata
a Szekszárdi Vasárnap kiadói jogának átadásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 226/2013.(IX.26.) határozatát visszavonja.
2.
A Közgyőlés, mint a Szekszárdi Vasárnap alapító
tulajdonosa, a lap kiadására vonatkozó feladatot Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában – 2013. október
31-i határnappal - megszünteti és a kiadói feladatok ellátásával –
2013. november 1. napjától - a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
igazgatóját bízza meg.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a lap kiadóját, hogy a
tevékenység ellátásával kapcsolatos megállapodásokat 2013.
október 31. határnappal vizsgálja felül.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a kiadói jog
változásával kapcsolatos okiratok aláírására.
Határidı:
Felelıs:

11.

2013. október 31.
Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a szekszárdi légimentı bázis létesítésérıl (tajekoztato1)

Dr. Göttlinger István aljegyzı: A tárgyalás folyamatban van a légimentı bázis létestésérıl.
Szeretnék, ha a megállapodásba belekerülne, hogy ha meghatározott idıpontig nem történik
meg a beruházás a területen, akkor az önkormányzat tulajdonába kerüljön vissza az ingatlan.
A közgyőlés a pályázat feltételeként hozzájárult, hogy állami tulajdonba kerüljön a légimentı
bázis területe. Viszont szeretnék, ha lenne a szerzıdésben egy biztosíték meghatározva, hogy
ha nem történik elırelépés, akkor a terület újra az önkormányzaté legyen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
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- Tájékoztatás a MAHIR Cityposter Kft. reklám-rendszergazdai tevékenységérıl
(tajekoztato2)
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül - tudomásul vette.
12.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. III. negyedév)
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 249/2013.(X.31.) határozata
a 2013. III. negyedévi átruházott hatáskörben hozott
bizottsági határozatokról szóló beszámoló jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az átruházott hatáskörben hozott – 2013. július 1. –
2013. szeptember 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés jóváhagyja a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
azonosítószámú „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális
Közösségi Központ Kialakítása címő” projekthez kapcsolódó
mőszaki ellenırzésre létrejött megbízási szerzıdés 3. számú
módosításának aláírását.
Határidı: 2013. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
13.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 250/2013.(X.31.) határozata
a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
163/2013.(VI.27.), 205-210/2013.(IX.26.), 211/2013.(IX.26.)
határozat 1. pontja, 212/2013.(IX.26.) határozat 1. pontja,
213/2013.(IX.26.), 214/2013.(IX.26.) határozat 1-2. pontjai,
215-217/2013.(IX.26.),
219-222/2013.(IX.26.),
223/2013.(IX.26.) határozat 1-4. és 6. pontjai,
224230/2013.(IX.26.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

14.

2013. október 31.
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Horváth István polgármester: Az elıterjesztés lényege, hogy a fizetı parkoló övezetbe
bekapcsolják a Béla király teret és megállapodás született három közintézménnyel, hogy
intézményenként 1 db parkoló kártyát kapnak. Javasolja továbbá, hogy a hivatal ezzel
párhuzamosan vizsgálja meg a Vörösmarty utcában a forgalmi rendet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 41/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelete a
közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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15.

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának,
valamint a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött együttmőködési megállapodás módosításának jóváhagyása
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 251/2013.(X.31.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának, valamint a Társulás és az Önkormányzat
között
létrejött
együttmőködési
megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyja a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítását az elıterjesztés szerinti
tartalommal.
2.
A Közgyőlés a Szekszárd és Térsége Önkormányzati
Társulás, és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejött együttmőködési megállapodás módosítását az
elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodás, valamint az alpolgármestert az együttmőködési
megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

16.

2013. október 31.
3. pont tekintetében: 2013. november 30.
Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester

Javaslat a „Jobb velünk a világ! 2013” c. programban történı részvételre
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Kajos Nikolett aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Horváth István polgármester: Kéri, hogy a közgyőlés támogassa a határozati javaslatot.
Fontos, hogy az önkormányzatok minél nagyobb társadalmi felelısséget vállaljanak a
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nehezebb gondokkal rendelkezı emberekért és ezen a programon keresztül erısíteni tudják a
foglalkoztatásukat a közszférában.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László képviselı: Kiegészítésként elmondja, hogy az ehhez kapcsolódó rendezvény
sorozatra a szekszárdi ROTARY Club évek óta 40 hátrányos helyzető diákot visz fel. Az idei
évben december 1-jén lesz egy koncert, melyre a Club támogatásával jutnak fel a sérült
gyermekek.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 252/2013.(X.31.) határozata
„Jobb velünk a világ! 2013.” c. programhoz történı
csatlakozásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata csatlakozzon a „Jobb velünk a világ! 2013.” c.
programhoz annak érdekében, hogy részt vegyen a megváltozott
munkaképességőek foglalkoztatásának elısegítésében.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza
szándéknyilatkozat aláírására.
Határidı:
Felelıs:

17.

a

polgármestert

a

2013. december 3.
Horváth István polgármester

Kérdések, interpellációk
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez
„Gazdaságélénkítés”címmel

Dr. Hadházy Ákos képviselı: 2006. évben, amikor a városvezetés átvette a város irányítását
körülbelül 35.000 ember élt Szekszárdon. Jelenleg 32.000 körüli lélekszámról van tudomása.
Ebben nagy szerepe van annak, hogy Szekszárdon a munkahelyek száma nem úgy alakult,
ahogy kellene, és ahogy ígérték. Az elızı ciklus elején EU támogatással egy Ipari Parkot
létesítettek. Aztán megakadt ez a dolog. Gyakran kitörési pontként a bortermelést említik,
véleménye szerint ez kevés ahhoz, hogy a város hosszútávon fennmaradjon és
prosperálhasson. Volt egy gazdaságélénkítı intézkedése a közgyőlésnek, amikor óvadékot
adtak két vállalkozónak, akik ezt nem fizettek vissza. 250 millió Ft volt ez az összeg, mellyel
fenntarthattak volna 30-50 munkahelyet, de ez nem sikerült és a pénz sincs meg. Milyen
lehetıségeket lát alpolgármester úr és milyen intézkedéseket tesz azért, hogy az alapvetı
fontosságú munkahelyek létesítése beinduljon Szekszárdon?
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Ács Rezsı alpolgármester: Amit képviselı úr elmondott az elvándorlással kapcsolatosan,
nem csak ebben az idıszakban és ebben a városban jellemzı. Ez a folyamat hosszú
évtizedekkel ezelıtt kezdıdött Magyarországon. Valóban nehéz idıszakban vannak, az
alapokat próbálják meg lerakni ahhoz, hogy a szekszárdiakat itt tartsák a városban. Ehhez
fontos volt az Ipari Park kialakítása. Egy önkormányzatnak korlátozottak a lehetıségei azzal
kapcsolatban, hogy milyen vállalkozás élénkítést tud végrehajtani, direkt eszközei ritkán
vannak, inkább közvetett módon próbál meg a folyamatokban részt venni, így tesz Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata is. Példaként említi, hogy az elızı ciklusban
visszavásárolták az önkormányzati cégeket, ezek a cégek szekszárdi munkavállalókat
foglalkoztatnak. Szekszárd vezetésével a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás is megkezdte
mőködését és a társulás tulajdonában álló RE-KOM Nonprofit Kft-nél is szekszárdi
munkavállalók dolgoznak. Az új víziközmő törvénynek megfelelı víziközmő szolgáltatás
esetében is kifejezetten hangsúlyt fektettek arra, hogy – nyilván a partner önkormányzatok
érdekeit is szem elıtt tartva – elsısorban szekszárdi munkavállalókat alkalmazzanak. A
szekszárdi vállalkozások azok, akik próbálják saját tevékenységüket szélesíteni és ezáltal a
foglalkoztatást növelni, például a Samsonite megkezdte azt a fejlesztést, amelynek
kivitelezéséhez az önkormányzat minden segítséget megadott. A bor mellett a turizmust tartja
kitörési pontnak, egy évvel ezelıtt háromoldalú megállapodást kötött a város Baja Város
Önkormányzatával és a Gemenci Erdı- és Vadgazdálkodási Zrt-vel egy olyan turisztikai
program kialakítására, amelyben ez a három desztináció egyenrangú félként részt tud venni és
egymást erısítve, segítve tudják a turisztikai fejlesztéseket megvalósítani. A Kossuth utcában
történik szálláshely fejlesztés, fontos lépés lesz a városban a szálloda megnyitása.
Megépítették a fürdıt, közel 80.000 látogatója volt, ez több szekszárdi vállalkozásnak,
alvállalkozásnak is munkát biztosít. Ennek továbbfejlesztése is újabb munkahelyeket fog
teremteni. Továbbá jelezték már kereskedelmi vállalkozások, hogy a fürdı környékén
szeretnének letelepülni, kihasználva azt a közönséget, mely a fürdıt látogatja. A jövı
szempontjából el kell dönteni, hogy Szekszárd egy ipari város legyen vagy maradjon meg egy
mezıvárosias jellegő, mezıgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó városnak. Ennek jó
kiegészítıje lenne a turizmus. A várostól 20 km-re lassan megkezdıdik az erımő bıvítése,
erre megfelelı válaszokat kell a városnak adnia. Azoknak a munkavállalóknak, akik a
bıvítéshez ide jönnek, vagy utána itt szeretnének lakni, nekik olyan életkörülményeket kell
tudni biztosítania városnak, hogy Szekszárdot válasszák. A városi beruházások kapcsán már 7
éve azt a metodikát követik, hogy amikor egy fıvállalkozó elindul egy pályázaton, akkor
kiközvetítik számára a szekszárdi alvállalkozókat, akik olyan minıségő munkát végeznek el,
amelyért a város felelısséget mer vállalni. A két félen múlik ezek után, hogy létrejöjjön
közöttük az együttmőködés. Ez is egy áttételes szerepvállalás ebben. Az oktatási rendszer és
az életkörülmények javítása területén kell a városnak elırelépnie, ehhez az önkormányzatnak
a meglévı eszközöket maximálisan ki kell használnia.
Dr. Horváth Kálmán 9 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem fogadja el a választ. Az hogy nem város specifikus a
kivándorlás Magyarországról, ez nem mentség, meg kell próbálni minden megtenni.
Véleménye szerint nem annyira korlátozottak egy városi önkormányzatnak a lehetıségei
anyagilag sem. Nagyon szép lett a Béla tér a felújítás után, de szégyelli magát azért, mert
annak idején megszavazta. Ezek a városrekonstrukciós beruházások nagyon sok pénzbe
kerültek. Ami forrása van a városnak, jobban tették volna, ha a vállalkozás élénkítésre és nem
az ilyen jellegő beruházásokra költik. Ha lesz még a városnak forrása, ezeket az Ipari Park
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fejlesztésére kellene költeni. Úgy kellene gazdálkodni, hogy ne legyen szüksége a városnak a
telekadó bevételére, szintén sajnálja, hogy ezt megszavazta. Nagyon sok vállalkozót nehéz
helyzetbe hozott az adó bevezetése. Ha a vállalkozókat segítenék, akkor a telekadót
megszüntetnék. A turisztikában valóban fontos lenne egy szálloda, úgy gondolja ennek
elmaradása nem a város felelıssége volt. Egy városba kellenek az üzemek, kell az ipar, ez
lehet könnyőipar is.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 9 fı – 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Feltüntetés” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az 1956-os forradalomra emlékeztek az elmúlt idıszakban.
Az emlékezéseken gyakran felteszik a kérdést, hogy vajon mi volt a forradalom fı célja. Mi
mellett és mi ellen küzdöttek a forradalmárok? Elıször nyilvánvaló, hogy a kommunizmus
ellen, azonban árnyalja a képet, hogy a forradalmárok között sokan voltak hithő kommunisták
is. Ezért fogalmazhatnak úgy, hogy az 1956-os forradalmárok a hazugság és a cinizmus ellen
harcoltak. A kommunizmusban a politikusok hazudtak, és mivel diktatúra volt, nyilván
mindenki tudta, hogy hazudnak, a hazugságok következmények nélkül maradtak. Valódi
demokráciában ez nem történhet meg, hiszen a demokrácia alapja a bizalom, a választók
megbíznak valakiben, megbíznak valakit. A hazug politikus, ha leleplezıdik, azonnal
visszalép egy demokráciában, hiszen tudja, hogy bizalom nélkül nem képviselheti az ıt
megválasztókat. Élt a kommunizmusban, az akkori hazugságok közül most egyre szeretné
felhívni a figyelmet, a hazug ünnepekre, a hazug ünnepségekre. Polgármester úr október 23án kapott egy kitüntetést és szeretné megkérdezni, hogy megérdemelte-e.
Horváth István polgármester: Az interpellációnak Szekszárdról kell szólnia. Büszke arra a
kitüntetésre, amelyet a POFOSZ-tól kapott. Nagy tisztelettel volt mindig azon
szabadságharcosok és forradalmárok iránt, akik az életüket is feláldozva, karrierjüket is
feláldozva a magyar nemzet szabadságáért dolgoztak. Minden évben részt vesz az
ünnepségeken és a POFOSZ mőködését is folyamatosan segíti. A kitüntetést nagy tisztelettel
köszöni. A kérdést nem tartja méltónak, nem is ide tartozik, ezért nem kéri, hogy a közgyőlés
errıl szavazzon. Egy interpellációnak a város közügyeirıl kell szólnia és nem egy személyes
harcról.
Dr. Haag Éva megérkezik az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı, ügyrendi hozzászólás: A városnak közügye, ha a
polgármester egy kitüntetést kap.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a Béla
király tér forgalmi rendjével kapcsolatban
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A Béla király téren nem egyértelmő a közlekedési rend
kialakítása. Hogyan van az elsıbbségadás? Javasolná, hogy mivel nincsen a zebra felfestve, a
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tábla el van rejtve, erre fel kellene hívni a figyelmet. A 40 km/h sebességhatárt is magasnak
találja.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Felkéri Märcz László igazgatóság vezetıt a válaszadásra.
Märcz László igazgatóság vezetı: Kvázi körforgalom van a téren, a közlekedésre a
körforgalom szabályait kell alkalmazni, a formája miatt mégsem lehet körforgalomnak
tekinteni, ezért helyezték ki az „Elsıbbségadás kötelezı” táblákat. A gyalogátkelıt gyalogos
övezetként kell felfogni, 80 méter hosszú. A kialakítás a pályázat keretében történt, a
mőszaki átadás-átvétel után már lehetıség van bizonyos módosításokra. A forgalmi rend
módosítása a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság feladatkörébe tartozik.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı kérdése Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz a
lakosságszámmal kapcsolatban
Dr. Hadházy Ákos képviselı: 2006. évben mekkora volt és a mai napon mekkora a város
lakosságszáma?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A hivatalos adat: 2006. évben 35.040 fı, 2013. évben 34.206
fı.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Dr. Göttlinger István aljegyzıhöz egy
korábbi közgyőlési határozat végrehajtásáról
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A nyár elején a közgyőlés határozatot hozott a Diákétkeztetési
Kft., valamint a közétkeztetés közbeszerzésének ügyében. A cég valóban veszteséges, a
közgyőlési tárgyalás során két vélemény állt szemben. Az ügyvezetı azt mondta, hogy a
közgyőlés nem biztosította a rezsi költségeket, a közgyőlés szerint az ügyvezetı nem vezette
rendesen a céget. A városvezetés felelıssége mindkét esetben egyértelmő. Nem tud róla, hogy
ezt a határozatot a hivatal végrehajtotta volna. Miért nem történt meg a határozat
végrehajtása?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban biztosított
lehetıséggel élve, írásban fog válaszolni az interpellációra.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 2
perckor berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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