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Dr. Toller László: köszönti a jelenlévő képviselőket, kisebbségi 
önkormányzati képviselőket, érdeklődő állampolgárokat, a városi televízió 
nézőit. 
 
Mielőtt a  munkát megkezdenék, kedves kötelességének tesz eleget, amikor  
a Közgyűlés kezdetén, a város széles nyilvánossága előtt köszönti a 

 
2005. évi SIKLÓSI SZALON 

egyik díjazottját 
MOLNÁR TAMÁS 
grafikus művészt, 

 
aki a 2005. évi Szalon június 4-i ünnepélyes megnyitóján, a zsűri döntése 
értelmében Pécs Város díját kapta. 
 
A Siklósi Szalon 1991. óta folyamatosan működő művészeti csoport, 
amelynek közvetlen előzménye az ELSŐ MAGYAR SZOBRÁSZ SZIMPOZION 
volt 1967-1970 között. Ennek eredményeként született meg a Nagyharsányi 
Szabadtéri Szoborpark és a Siklósi Kerámia Alkotóház is. 
 
Maga a Szalon az elmúlt másfél évtized alatt kialakult és közös kiállításra 
szerveződött művészeti közösség. Olyan művészeti közösség, amelyet a 
társadalmi-művészeti nyitottság, a műalkotás egyediségének tisztelete 
jellemez. A Szalon nem provinciális művészeti közösség. Tagjai az ország 
különböző részein élnek, de a villányi dombvidék, Pécs kulturális-művészeti 
közelsége és Siklós mediterrán hangulata valamennyiüket megérintette. Az 
évente megrendezésre kerülő kiállítás díjazottjának lenni valóban kitüntetés. 
Ez rangot jelent. Az idei kiállításon 66 művész közel 150 alkotását láthatják a 
Siklósi Várban.  
Öröm, hogy a képzőművészek e rangos mezőnyében Molnár Tamás a Pécsi 
Művészeti Szakközépiskola művésztanára – „Vörös Kereszt” c. grafikai 
alkotásával érdemelte ki Pécs Város díját. 
Felkéri Molnár Tamást vegye át a kitüntetését.  
 
Molnár Tamás átveszi a kitüntetést. 
 
Dr. Toller László: Megállapítja, hogy a megjelent 41 fő képviselővel az ülés 
határozatképes és azt 9.25 órakor megnyitja. 
 
Megkérdezi az írásban megküldött napirendhez van-e egyéb napirendi 
javaslat? 
 
Napirendre kéri a „ Bar-Zal Lapkiadó Kft. fizetőképességének biztosítása”, a 
”Sopianae Terv”, a „Pécsi Filmünnep  - Közép Európai Film - KHT. alapító 
okiratának módosítása”, a „Fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzése 
ajánlattételi szakaszának megindítása”, és a „Pécs Megyei Jogú Város 
vagyonbiztosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása” című 
előterjesztéseket. 
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Meixner András: napirendre kéri a „Kulturális működési keret, rendezvény 
alap” előirányzatának emelése” című előterjesztést.  
 
Juhász István:  napirendre kéri az „ÖKO Profit International Interreg 
pályázat független könyvvizsgálói szerződés pénzügyi fedezete” című 
előterjesztést. 
 
Dr. Kunszt Márta: alpolgármester napirendre kéri az „ Európa Kulturális 
Fővárosa 2010. pályázat költségvetési előirányzatának módosítása” című 
előterjesztést. 
 
Nyőgéri Lajos: napirendre kéri a „Közforgalmú gyógyszertár létesítése„ és a 
„26.számú vegyes fogászati körzet területi ellátási kötelezettségének 
biztosítása” című előterjesztéseket)   
 
Kukai András: napirendre kéri „Pályázat benyújtása önkormányzati szilárd 
burkolatú közutak felújításának támogatására” valamint az „Európai 
mobilitási hét és Autómentes Nap rendezvényein való részvétel„ című 
előterjesztéseket. 
 
Erb József: napirenden kívüli felszólalás keretében kíván szólni Kozma utcai 
sírkövek címmel. 
 
Dr. Toller László: megkérdezi, hogy a felszólalás témája a Pécsi 
Önkormányzat kompetenciájába tartozik-e? 
 
Erb József: úgy gondolja, napirenden kívül igen. 
 
Molnárné Garai Edit: kéri levenni a napirendről a 21. sorszám alatt szereplő 
„Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola Szabadságharc u. 1. 
sz. alatti épületének további hasznosítása” című előterjesztést. Indoka: a 
Településrészi Önkormányzat véleményezésre megkapta az anyagot, melyet 
megtárgyaltak, és nem támogatják az épület más célra történő hasznosítását 
és a lakosság érdekeinek figyelembevételével az iskola fennmaradása 
mellett foglaltak állást, miután a Közgyűlés az iskola ideiglenes bezárásáról 
döntött. Ezen kívül a PTE Bölcsészettudományi Karának szociológiai 
felmérése is azt támasztja alá, hogy erre az iskolára hosszabb távon szükség 
van.  
Dr. Toller László: megkérdezi Tóth Mihályné bizottsági elnök asszonyt, hogy 
előterjesztőként egyetért-e a napirendi pont levételével? 
 
Tóth Mihályné: az Oktatási Bizottság az előterjesztés alapján hozott 
határozatot. A részönkormányzatnak véleményezési jogköre van, de a 
döntés a a Közgyűlés hatásköre, ezért úgy gondolja, megtárgyalhatják az 
előterjesztést. 
 
Dr. Toller László: ez esetben szavaznak a napirendi levételére vonatkozó 
indítványról. 
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Várbíró Péter: helyesnek tartja-e a polgármester úr, hogy tíz körüli 
kiosztásos előterjesztés napirendre vételét javasolják? Szeretné, ha nem 
kellene tartózkodással szavazniuk azért, mert nem ismerik az anyagot. Kéri, 
a jövőben ne forduljon elő hasonló eset. 
 
Kérdést kíván feltenni a polgármesternek a Zsolnay Gyárral, és a közgyűlési 
teremmel kapcsolatosan. Schmidt József bizottsági elnöktől a térfigyelő 
rendszer ügyében kér választ, és Kukai András bizottsági elnökhöz a 
parkolók felfestésével kapcsolatosan szeretne kérdést intézni.  
 
Trombitás Károly: kérdést kíván feltenni Kukai András bizottsági elnöknek 
az ISPA beruházásról. 
 
Nagy Csaba: kéri napirendre venni a Külügyi, Európai Integrációs és 
Informatikai Bizottságban szakértő cseréje című előterjesztést, mely 
elkészült, és rövidesen kiosztásra kerül. 
 
Dr. Toller László: nem ért egyet a nagy mennyiségű előterjesztéssel, amikor 
lehetőség volt rá, megakadályozta, de ezúttal eltekintett tőle, mert a 
költségvetést elég szűkre szabták, és az idő közben adódó korrekciókat el  
kell végezni. Az anyagok többsége ehhez, illetve pályázatokhoz kapcsolódik. 
Ettől függetlenül egyetért képviselőtársával, nem szereti a szervezetlen 
munkát. 
Indítványozza, hogy az ebédszünetre 13.00-14.00 óra között kerüljön sor. 
 
Több kiegészítés nem lévén, szavazást kér a „Szakértő csere a Külügyi, 
Európai Integrációs és Informatikai Bizottságban” című előterjesztésről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „Bar-Zal Lapkiadó Kft. fizetőképességének biztosítása” című 
előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 11 tartózkodás mellett az előterjesztést napirendre 
vette. 

 
Szavazást kér a „Sopianae Terv „ című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, 12 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „Pécsi Filmünnep  - Közép Európai Film - KHT. alapító 
okiratának módosítása” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 
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Szavazást kér a „Fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzése ajánlattételi 
szakaszának megindítása” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 12 tartózkodás mellett az előterjesztést napirendre 
vette. 

 
Szavazást kér a  „Pécs Megyei Jogú Város vagyonbiztosításával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „Pályázat benyújtása önkormányzati szilárd burkolatú 
közutak felújításának támogatására” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett az előterjesztést napirendre 
vette. 

 
Szavazást kér az ”Európai mobilitási hét és Autómentes Nap rendezvényein 
való részvétel „ című előterjesztés napirendre vételéről. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 9 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „Közforgalmú gyógyszertár létesítése” című előterjesztés 
napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 35 egybehangzó igen szavazattal az 
előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „26.számú vegyes fogászati körzet területi ellátási 
kötelezettségének biztosítása” című előterjesztés napirendre vételéről.  

 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér az „Európa Kulturális Fővárosa 2010. pályázat költségvetési 
előirányzatának módosítása” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér a „Kulturális működési keret, rendezvény alap” 
előirányzatának emelése” című előterjesztés napirendre vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 
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Szavazást kér az „ÖKO Profit International Interreg pályázat független 
könyvvizsgálói szerződés pénzügyi fedezete” című előterjesztés napirendre 
vételéről.  
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett az előterjesztést napirendre vette. 

 
Szavazást kér Molnárné Garai Edit képviselőtársa indítványáról, mely a 
meghívóban 21. sorszám alatt szereplő – „Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola és Szakiskola Szabadságharc u. 1. sz. alatti épületének további 
hasznosítása” – előterjesztés levételére irányult. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés az indítványt 13 igen szavazattal, 23 
ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasította.   

    
Szavazást kér az ülés napirendjéről az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a mai ülés 
napirendjét az alábbiak szerint: 

 
 
N a p i r e n d: 
 
1/a.) Tisztségviselői beszámoló 
 
1/b.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, bizottságok 

átruházott hatáskörű döntéseiről 
 
2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének 

módosítása egységes szerkezetben 
 
3.) A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló Ör. módosítása  
 
4.) Az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, valamint vételi és 

elővásárlási joggal nem érintett egyéb lakások értékesítésének 
feltételeiről szóló  66/2001. (11.24.) sz. Ör. módosítása  

 
5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások 

értékesítésének feltételeiről szóló Ör. szerinti kijelölés 
 
6.) Szakértő csere a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai 

Bizottságban  
 
7.) A Dunántúl Autópálya KhT tisztségviselőinek megválasztása 
 
8.) A Pécs TV  Kommunikációs Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 
 
9.) Megyeri út építéséhez kapcsolódó Füzes-dűlő szakasz korszerűsítése 
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10.) GVOP 4.4.2. pályázat benyújtása vezeték nélküli szélessávú Internet 

szolgáltatás létrehozására Pécsett 
 
11.) A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozása és 

alapító okirata  
 
12.) Pannon Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Központ megalapítása 
 
13.) Játszótéri eszközök biztonságossága 
 
14.) Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a völgységi patakig című ROP 

pályázathoz önerő kiegészítési támogatás 
 
15.) Nyári és oktatási szüneti napközis ellátás támogatása 
 
16.) A Csontváry u. 4. sz. alatti 23912/140. hrsz-ú ingatlan bérbevétele és 

megvásárlása 
 
17.) A Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság részére 

hatáskör átadása, a Közgyűlés nyári szünete idejére  
 
18.) Üres önkormányzati lakások felújítása 
 
19.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépése a Pécs- 

Mecseki Borút Egyesületbe 
 
20.) SOPIANAE terv 
 
21.) Pályázat benyújtása önkormányzati szilárdburkolatú út felújítására 
 
22.) BAR-ZAL Lapkiadó Kft. fizetőképességének biztosítása 
 
23.) Európa Kulturális Fővárosa 2010. pályázat költségvetési 

előirányzatának módosítása 
 
24.) Kulturális Működési Rendezvény alap előirányzat emelése 
 
25.) Ökoprofit International Interreg pályázat független könyvvizsgálói 

szerződés pénzügyi fedezete 
 
26.) Az Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht. ügyvezető igazgatói  állására 

pályázat kiírása 
 
27.) Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola nagy értékű gép-és 

eszközvásárlásának engedélyezése 
 
28.) Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola Szabadságharc u. 

1. sz. alatti épületének további hasznosítása 
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K é r d é s e k  
 
Várbíró Péter:  a Zsolnay Gyárról, 

a közgyűlési terem ügyében.  
a térfigyelő rendszer ügyében  
a parkolók felfestéséről  

 
Trombitás Károly: ISPA programról 
 
29.) Pedagógus álláshelyek meghatározása a 2005/2006. tanévre a 

középfokú oktatási intézményekben 
 
30.) Lemondás az 1997. évi címzett támogatás maradványának ÁFA 

tartalmáról 
 
31.) Kisgyermek Szociális Intézmények alapító okiratának módosítása 
 
32.) A PÉTÁV Kft. társasági szerződésének módosítása 
 
33.) a Pécsi Filmünnep – Közép-európai film – KhT alapító okiratának 

módosítása 
 
34.) MBVH Rt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzése és ezzel egyenértékű kötelezettségvállalás 
 
35.) A PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. István-aknai – II 

ingatlancsoportja eladásához alapítói hozzájárulás  
 
36.) A Rotopress típusú hulladékgyűjtő jármű bérbeadása 
 
37.) Koncz Tennis Team Kft-vel megkötött bérleti szerződés módosítása  
 
38.) Az egészségügyi együttműködési megállapodás módosítása 
 
39.) Csaba-Simon Dent Betéti Társaság megbízási szerződésének 

módosítása 
 
40.) A Baranyai és Társa Betéti Társaság megbízási szerződésének 

módosítása 
 
41.) Beszámoló a 2004. évi nemzetközi pályázati eredményekről 
 
42.) Integrált Nappali Szociális Intézmény pályázata 
 
43.) Pécs Megyei Jogú Város stratégiája a kábítószer problémák 

visszaszorítására 
 
44.) Közforgalmú gyógyszertár létesítése 
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45.) A 26. sz. vegyes fogászati körzet területi ellátási kötelezettségének 
biztosítása 

 
46.) Pécs-Makra Viziközmű Társulat megalakulása 
 
47.) Koller u. 4. sz. alatt megépült 61 lakásos garzonház „Fecskeház” 

pótmunkáinak elszámolása 
 
48.) Megállapodás a Barackos úti támfalépítéssel kapcsolatos 

területvásárlásra, szolgalom alapításra 
 
49.) Antal-Lusztig gyűjtemény elhelyezése 
 
50.) Intézmények világításkorszerűsítése 
 
51.) Térségi Integrált Szakképző Központ tervezési munkáira céltartalék 

felhasználása 
 
52.) Üresen álló és műszakilag felújításra szoruló lakások pályázat útján 

történő hasznosítása 
 
53.) Lakásértékesítéssel kapcsolatos vételár követelések kezelésére 

vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata 
 
54.) Az önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások értékesítésre történő 

kijelölése 
 
55.) A Pécsi Tudományegyetem bérlőkijelölési jog iránti kérelme 
 
56.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 

részére bérlőkijelölési jog biztosítása 
 
57.) A Nagyárpádi Településrészi Önkormányzat helyiségbérleti 

szerződésének meghosszabbítása 
 
58.) Baranya Ifjúságáért Kht. 2004. évi közhasznúsági jelentésének 

elfogadása 
 
59.) Kispiricsizma-dűlő Rigóder városrész és Bittner Alajos utca 

összekötése 
 
60.) Aláépítési jog biztosítása a pécsi Búza téri 16573/10 hrsz-ú ingatlanra 
 
61.) Pécs, Kossuth tér alatti mélygarázs pályázata 
 
62.) Pécs, Ferencesek u. 20. támfal garázsépítési ügy 
 
63.) Fürkész-dűlő lakóinak kérelme közút létrehozására 
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64.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Mohácsi úti 41297/2. hrsz-ú és az 
Ipari Parkban lévő 42266. hrsz-ú ingatlanok átminősítése 

 
65.) A pécsi 19206/6 hrsz-ú Megyeri úti csomópontnál található ingatlan 

értékesítése 
 
66.) Ingatlanértékesítés a Bányász utcában 
 
67.) A pécsi 41717/1 hrsz-ú MÁV Rt tulajdonában álló ingatlan 

megvásárlása 
 
68.) Pécs, Fagyöngy utcai 22174 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
69.) Alapítványok, közalapítványok, valamint egyéb szervezetek 

támogatása, szerződésmódosítási kérelmei: 
 

a.) Támasz Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 
 
b.) Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelme 
 
c.) Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület módosítási kérelme 
 
d.) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány módosítási 

kérelme 
 
e.) Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelme 
 
f.) Pécsi Roma Egyesület támogatása 
 
g.) Khetanipe Egyesület támogatása 
 
h.) Mappa Technika Kft. támogatása 
 
i.) Alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyása  

 
70.) Fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzése ajánlattételi szakaszának 

megindítása 
 
71.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosításával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása  
 
72.) Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényein való 

részvétel 
 
Napirenden kívüli felszólalás: 
 
Erb József: Kozma utcai sírkövek 
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Zárt ülésre javasolt előterjesztések, melyekről 3-5-9/2005. szám alatt 
külön jegyzőkönyv készült. 
 
1.) Kitüntetések adományozására vonatkozó javaslat (kiosztásos) 
 
2.) Iskolaszolgálat magasabb vezetőjének megbízása 
 
3.) Pécs Déli Autóbusz Pályaudvar építés közbeszerzési eljárásának 

lezárása 
 
4.) Pécs Déli Autóbusz Pályaudvar műszaki ellenőrzés közbeszerzési 

eljárásának lezárása 
 
5.) Leipám Ernőné temetési segély ügye  

 
6.) Szekszárdiné Banai Erzsébet rendszeres szociális segély ügye  

 
7.) Fábián Antalné közgyógyellátási ügye 
 
Közgyűlési vita anyaga 1–8. kazettán. 
 
Dr. Toller László: tájékoztatást ad a 2005. június 9- ei zárt ülésen hozott 
döntésekről. 
 
A 305/2005. (06.09.) sz. határozattal a közgyűlés középfokú oktatási 
intézmények magasabb vezetőinek (igazgatóinak) megbízásáról hozott 
döntést, így 2005. szeptember 1-től, 2010. július 31-ig szóló határozott 
időtartamra magasabb vezetői megbízást adott: 
 
Várnagyi Mihály 7632 Pécs, Littke J. u. 18. szám alatti lakosnak, az 500. sz. 
Angster József Szakképző Iskola igazgatói feladatainak ellátására, 
alapilletményének változatlanul hagyásával és 300 %-os vezetői pótlékkal, 
összesen havi 271.500.- Ft illetménnyel. 
 
Fükéné Walter Mária 7833 Görcsöny, Ady E. u. 9. szám alatti lakosnak, a 
Pécsi Művészeti Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátására, 
alapilletményének változatlanul hagyása mellett, 300 %-os vezetői pótlékkal, 
összesen havi 274.500.- Ft illetménnyel. 
 
Szittár Lászlóné 7636 Pécs, Kis-réti út 11. szám alatti lakosnak, a Radnóti 
Miklós Közgazdasági Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátására, 
alapilletményének változatlanul hagyása mellett, 300 %-os vezetői pótlékkal, 
összesen havi 311.300.- Ft illetménnyel. 
 
Tímár Péterné 7624 Pécs, Herman Ottó u. 6. szám alatti lakosnak, a Pécsi 
Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola igazgatói 
feladatainak ellátására, alapilletményének változatlanul hagyása mellett, 300 
%-os vezetői pótlékkal, összesen havi 207.100.- Ft illetménnyel.  
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A Közgyűlés döntésének megfelelően a Művelődési, Közoktatási és Sport 
Főosztállyal a megbízásokkal kapcsolatban felmerülő munkáltatói 
intézkedéseket megtette. 
 
A 306, 307, 308, 309 /2005. (06.09) számú határozatokkal közgyógyellátási 
ügyekben, a 310, 311/ 2005. (06.09.) számú határozatokkal rendszeres 
szociális segély ügyekben, a 312/2005. (06.09.) számú határozattal térítési 
díj ügyben, a 313/2005.(06.09.) számú határozattal temetési segély ügyben, 
a 314/2005. (06.09.) számú határozattal lakásfenntartási támogatás 
ügyében, a 315/2005. (06.09.) számú határozattal adósságcsökkentési 
támogatás ügyben másodfokon fellebbezéseket bírált el a testület. 
 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1/a.) Tisztségviselői beszámoló 
 
1/b.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

bizottságok átruházott hatáskörű  
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról.   
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta.    

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
316/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
 
A Közgyűlés dr. Toller László polgármester lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben 
hozott bizottsági döntésekről szóló beszámolóját az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 
a Közgazdasági Főosztály lejárt határidejű közgyűlési 
határozatokra adott jelentését az előterjesztés 1. számú 
mellékletében írtak szerint; 
a Tisztségviselői Kabinet lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtására adott jelentését a kiegészítő előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglaltak alapján; 
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a Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottság 54, 
55/2005. (05.12.) számú határozatát az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint; 
 
a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság 38, 43/2005. (05.18.) 
számú és az 50, 51/2005. (06.01.) számú határozatait az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal; 
 
a Közlekedési és Kommunális Bizottság 58/2005. (05.25.) számú 
határozatát az előterjesztés 4. sz. melléklete alapján, a 64, 
65/2005. (06.07.) sz. határozatait a kiegészítő előterjesztés 3. sz. 
mellékletére figyelemmel; 
 
a Kulturális Bizottság 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84/2005. (05.30.) sz. 
és a 87, 88/ 2005. (06.09.) számú határozatait az előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerint, a 94, 96/2005. (06.15.) sz. határozatait a 
kiegészítő előterjesztés 7. sz. mellékletére figyelemmel;  
  
a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a 63, 64, 
65, 66, 67, 69, 71, 72, 73/2005. (05.31.) sz. határozatait az 
előterjesztés 6. sz. mellékletében foglaltak alapján, a 80/2005. 
(06.14.) sz. határozatát a kiegészítő előterjesztés 6. sz. 
mellékletében írtak szerint;  
 
a Költségvetési Bizottság  129, 131, 136/2005. (05.25.) számú 
határozatait az előterjesztés 7. számú mellékletében írtak 
szerint, a 149, 150/2005. (06.14.) sz. határozatait a kiegészítő 
előterjesztés  8. sz. melléklete szerint;   
 
Az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága  43, 44, 45, 47, 48, 49, 
50/2005. (05.24.) sz. határozatait a kiegészítő előterjesztés 2. sz. 
mellékletére figyelemmel; 
 
A Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 272, 279, 280, 
281, 289, 303, 304, 305, 307, 309/2005. (06.13) sz. határozatait a 
kiegészítő előterjesztés 4. sz. mellékletében írtak szerint; 
 
Az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 111/2005. (06.10.) sz. 
határozatát a kiegészítő előterjesztés  5. sz. mellékletében 
foglaltak alapján; 
    
a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság zárt ülésen 
hozott 264/2005. (06.09.) sz. határozatát a képviselőknek a 
kiegészítő előterjesztésben rendelkezésre bocsátottak szerint; 
  
az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 90, 91, 92, 93/2005. 
(05.30.) számú zárt ülési határozatait a képviselőknek 
rendelkezésre bocsátottak szerint, a 100, 101/205. (06.10.) sz. 
határozatait a kiegészítő jelentésben a képviselőknek 
rendelkezésére bocsátottak szerint. 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Bretter Zoltán, 

Hódosi Vera, Kukai András, Meixner András, dr. 
Schmidt József, Soó László, dr. Tóth Bertalan, 
Juhász István, Nyőgéri Lajos  bizottsági elnök, dr. 
Tolnai Márta, dr. Varga István főosztályvezető 

 
 
 
2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének 

módosítása egységes szerkezetben 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Soó László: jelzi, két módosító indítványt kíván benyújtani; az egyik 
képviselői indítványa, a másikat a Költségvetési Bizottság készítette. Nem 
tudja, képviselőtársai megkapták-e már írásban, de a részletes vitában 
ismerteti mindkettőt. 
 
Dr. Toller László: a módosító indítványok nem kerültek kiosztásra. 
Megkérdezi, elfogadható-e, ha Soó László bemutatja az írásos módosító 
indítványokat és szóban ismerteti a részletes vitában? 
 
Nagy Csaba: miután költségvetésről van szó, ezért mindenképpen célszerű, 
ha minden képviselő megkapja a módosító indítványokat. 
 
Dr. Toller László: az idő közben megérkezett írásos módosító indítványok 
kiosztása ideje alatt megkéri Soó László bizottsági elnököt, olvassa fel az 
általános vita keretében a módosító indítványokat. 
 
Soó László: a rendeletben tulajdonképpen érdemi módosítás nem történik, 
az időközi változásokat átvezették, melynek következtében megközelítőleg 
40 Mrd forintra emelkedik a főösszeg. Komolyabb érdemi változásról nincs 
szó a rendeletben. A módosító indítványok tartalmaznak néhány érdemi és 
formai módosítást is.  
Képviselői indítványa a következő: „A költségvetési rendelet 21. §. (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés a 
költségvetés pénzügyi mérlege átmeneti finanszírozási problémáinak 
megoldására 4 Mrd forint likvid folyószámla hitelkeret, valamint a 
költségvetési rendeletben jóváhagyott 3.206.076.000 Ft beruházási hitelkeret 
megnyitásáról intézkedik. Ezen felhalmozási hitelkeret a következők szerint 
tevődik össze: 2004-ről áthúzódó, már szerződés  szerint rendelkezésre álló 
385.135.000 Ft, 2005. évi új felveendő hitel 2.820.941.000 Ft, folyószámla 
hiteleket esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját 
követően befolyó önkormányzati bevétel.” Ezek a módosítások egyrészt 
pontosítják, kimarad a tervezetből a számlavezető pénzintézet megnevezés 
– tehát a nélkül értendők ezek a számok – hiszen a közbeszerzést követően 
derül ki, hogy kitől veszik fel a hitelt. Másrészt pontosítja a hitelkeretet, 
hiszen az eredeti költségvetési rendeletben 3,2 Mrd felvételi lehetőség van, 
ezt most bontják már meglévő 385, illetve újonnan felveendő 2.820 M Ft-os 
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összegre. Tulajdonképpen három pontosító megjegyzés van; a számlavezető 
intézet kimarad, és így a két szám pontosabb. 
A folyószámla hitelkeret növelésének elvi indoka, hogy a közbeszerzési 
eljárás miatt elhúzódik a rendeletben jóváhagyott hitelfelvétel lehetősége, 
ezért átmeneti finanszírozási problémák adódhatnak az önkormányzat 
működésében, ezt kívánják a jelenlegi 2,5 Mrd forintot megemelve 
kiküszöbölni. Amint a közbeszerzés eredményeként a tényleges hitelfelvételi 
lehetőség megnyílik, azonnal visszapótolják ezt az összeget. 
 
A másik módosítás a költségvetési rendelet 9. §-át érinti, mely szerint a 
folyószámla hitelkerettel kapcsolatos tárgyalások lefolytatását, valamint a 
hitelszerződés aláírását átruháznák a polgármesterre.  
A következő módosítás szerint a költségvetési rendelet 12. §. (10) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A bizottsági keretek, 
céltartalékok, és az általános tartalék tekintetében a pénzügyi felhasználást 
az éves keret szempontjából a költségvetési törvényben szabályozottnak 
megfelelően, az I. félév folyamán 40 %-os….” Nem olvassa tovább, tehát a 
felhasználási százalékok az eredeti rendelet szerint szerepelnek a 
módosításban. Az a módosítás, hogy nem az intézkedés dátumát, hanem a 
pénzügyi felhasználás időpontját vennék figyelembe az éves költségvetési 
arányok betartásánál. Ezért egy januárban meghozott esetleges novemberi 
igénybevétel nem terhelné az I. félév 40 %-át. A tényleges pénzügyi 
felhasználást vennék alapul. 
 
A Költségvetési Bizottság indítványa, a később napirendre kerülő Európa 
Kulturális Fővárosa 2010. pályázat elkészítésének többlet igényével 
kapcsolatos. A napirendi pont keretében eldönti a Közgyűlés, hogy igénybe 
veszi, vagy nem. A Költségvetési Bizottság minden esetre szeretne elvi 
lehetőséget biztosítani, ezért azt javasolják, hogy az általános tartalékból 20 
M Ft-ot csoportosítsanak át a 11. melléklet 34. sorában szereplő kulturális 
főváros pályázathoz.  
 
Nagy Csaba: a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a 2005. évi költségvetési 
rendelet módosításának egységes szerkezetbe foglalt előterjesztését, és azt 
javasolja a Közgyűlésnek az volt a javaslata, hogy a Közgyűlés ne vegye 
napirendre, mert véleményük szerint alkalmatlan a közgyűlési tárgyalásra. 
Ennek az egyik oka, hogy nem látják biztosítottnak, hogy az év elején 
benyújtott, és most módosításra kerülő költségvetési rendelettervezet 
tartható. A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése soron szereplő 
3.086.000.000 Ft-os előirányzott bevétellel kapcsolatban már év elején is 
jelezték, hogy nem fog teljesülni. A legfrissebb adatok szerint ez az összeg 
jelen pillanatban messze alatta teljesült az elvárásoknak. Összességében 
nem éri el a 300 M Ft-ot, amelyből 220 M Ft a tavalyi évről áthúzódó 
befizetés. Ezen a soron időarányos elmaradások is vannak. Abban az 
esetben, ha a 3,1 Mrd forint  nem folyik be a költségvetésbe, akkor a 
rendeletben szereplő beruházási javaslatok nem teljesülnek.  
A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával is felhívják képviselőtársaik figyelmét 
arra, hogy a költségvetés tarthatatlan, egyben felkérték a Költségvetési 
Bizottságot, hogy a költségvetési rendeletet a realitások figyelembevételével 
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tervezze újra, és egy végrehajtható költségvetést terjesszenek a Közgyűlés 
elé. 
A Költségvetési Bizottság elnöke azt mondta, hogy komolyabb érdemi 
módosítás nem történik. Úgy gondolja, hogy annál komolyabb módosítás 
nem kell, minthogy a likvid hitelkeretet 2,5 Mrd forintról 4 Mrd forintra kell 
emelni az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében. Ennél 
nagyobb érdemi módosítást nem tud elképzelni. A Pénzügyi Bizottságnak 
igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy az év elején benyújtott 
költségvetés  tarthatatlan, hiszen eltelt néhány hónap, és a likvid hitelkeretet 
1,5 Mrd forinttal kellett felemelni.  
A költségvetési rendeletnek van még egy veszélye; a most folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárással 3 Mrd forint hitelt akar felvenni a város egy 
nemzetközi tenderen keresztül. Ezzel az a probléma, ha nem tudják jogi 
értelemben eredményesen lezárni ezt a közbeszerzési eljárást, akkor a 
városi költségvetés jogilag finanszírozhatatlanná válik. Ezért is jelezte a 
Pénzügyi Bizottság, hogy a költségvetési rendelet olyan kockázatokat rejt, 
amelyeket a testület nem vállalhat. 
 
De Blasio Antonio: a Költségvetési Bizottság ma reggel ülésezett, amelyre 
valamilyen félreértésből adódóan nem kapott meghívót. Hozzáfűzi, hogy 
egyedüli ellenzéki tagja a bizottságnak, semmiféle információval nem 
rendelkezik a bizottsági ülésen elhangzottakról, döntésekről.  
Először a múlt heti bizottsági ülésen hallotta, hogy a költségvetéshez 
kapcsolódóan lényegében a költségvetés mostani módosítása az eddigi 
változások és főleg a beérkező pénzeknek a költségvetésbe való beépítési 
kötelezettségét jelenti. Törvényi kötelezettség, előírás, hogy ebben az 
időszakban módosítsák a költségvetést. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy vannak másfajta változások is a 
költségvetésben, amelyekre érdemes odafigyelni; legfontosabb a hitelkeret 
bővítése. Folyamatban van egy 2,8 Mrd forint nagyságrendű fejlesztési hitel 
felvétele. A 4 Mrd forintos átmeneti hitelkeret a napi szükségletek fedezetét 
szolgálja, azért kell megtenniük, hogy a város működőképességét 
biztosítsák, amíg a másik fejlesztési hitel közbeszerzési eljárása lezárul. 
Kérdése, mi köze a kettőnek egymáshoz, hiszen a 2,8 Mrd forint fejlesztési 
hitel – beruházási programokra szolgál – míg a 4 Mrd forintot működési 
hitelként veszik fel. Miért kell megemelni a hitelkeretet 4 Mrd forintra, azért, 
mert esetleg ebből kell finanszírozni olyan beruházásokat, amelyek 
megvalósítása elindult? Ha erről van szó, akkor érti, csak fel nem foghatja, 
hiszen arra fejlesztési hitelt kell felvenni, és az EU jogszabályok szerint azért 
kell megtendereztetni, mert olyan szintet ér már el a hitel. Ehhez képest 
bepótolják a működési hitelből, amíg eldöntik, hogy hitelt vesznek fel. Jól 
értelmezi ezt? Kéri válaszoljon valaki erre a kérdésre. Ha így van, akkor 
mondják ki, hogy az átmeneti hitelből átmenetileg beruházásokat is 
finanszíroznak, de ezt ma még senki nem mondta ki. Kéri a polgármestert és 
a Közgyűlést, hogy ne bízzák a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottságra, hogy a 3,7 Mrd forintos hitelfelvétel közbeszerzési eljárására 
vonatkozó döntését meghozza. Ez a feladat jogilag átadható a bizottságnak, 
de úgy gondolja, nem 5 emberre kellene tenni azt a terhet, amit a 
Közgyűlésnek kell viselnie. Nem jogi, hanem inkább politikai aggályai 
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vannak, úgy látná tisztességesnek, ha ebbe a döntésbe bevonnák az egész 
Közgyűlést.  
Felhívja a figyelmet, vannak olyan módosítások is, amelyeket nem így 
kellene megtenni. A legnagyobb ilyen jellegű, hogy a mai napon több 
előterjesztés pénzügyi hátterét is a Füzes-dűlőnél felszabaduló pénzből 
biztosítja a város. Ez egyébként hosszú távra visszamenőleg látható taktikája 
a városvezetésnek. Minden évben van egy olyan beruházás, amelyről már az 
elején tudják, hogy nem fogják megvalósítani. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy felszabadul a Füzes-dűlőnél 100 M Ft, és azt mondják, tárgyaljanak 
róla, és akik régóta sorban állnak, azok is részt vehessenek a versenyben, 
ami nem adatott meg nekik a költségvetés készítésekor. Jönnek néhányan, 
és beelőznek, mert valamilyen módon az ügyük előrébb kerül. Jelen esetben 
teljes mértékben ez történik; olyan ügyeket finanszíroznak, ami egyébként 
nem került be a költségvetésbe, és azóta sem tudott bekerülni, és most, 
amikor felszabadul egy nagyobb összeg, újra nem azok fognak bekerülni. 
Elfogadhatatlan számukra ez az eljárás. Hozzáfűzi, hogy a Füzes-dűlőre 
szánt pénzösszeg jövőre kell, tehát újra be kell építeni a költségvetésbe, 
ezért a legjobb megoldás az lenne, ha nem használnák fel. Ezért nem tudják 
támogatni az előterjesztést. 
 
Várbíró Péter: kérdése, hogy a Költségvetési Bizottság milyen aránnyal 
döntött az előterjesztésről, mert az elhangzottak szerint az egyetlen ellenzéki 
tag még meghívást sem kapott az ülésre? Úgy tűnik, a szocialista-liberális 
koalíció, az, amely a költségvetés módosítását ilyen formában szorgalmazza. 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett alakította ki 
azt a véleményét, hogy a Közgyűlés ma ne tárgyalja a költségvetési 
rendeletet, illetve a Költségvetési Bizottság készítsen új anyagot. Ez a 
FIDESZ frakció véleménye is, és így kizárólag a városvezető koalíció 
felelőssége  lesz, ha az elhangzottak ellenére is a jelenlévő többség 
megszavazza a költségvetési rendelet módosítást. 
 
Dr. Toller László: információi szerint De Blasio Antonio képviselőtársa 
titkárnőjénél hagytak üzenetet a bizottsági ülés időpontjára vonatkozóan, 
amely ezek szerint nem jutott tovább. Tehát formai hiba sem történt a 
meghívásban, csak nem érkezett el a címzetthez. 
Az általános vitában további hozzászólás nem lévén, azt lezárja, a részletes 
vitát megnyitja. 
 
Soó László: jelzi, hogy a költségvetési rendelet módosítását nem ma reggel 
tárgyalta a bizottság, hanem az előző rendes ülésen, és 3 igen szavazattal 
támogatta. Ma reggel pedig csak a módosító indítványokat tárgyalta meg a 
bizottság. A hitelkeret bővítéssel kapcsolatban felvetődött a kérdés, hogy 
felhasználják-e azt a hitelt működésre, illetve fejlesztésre. Természetesen 
mind a két célra  felhasználható, hiszen a pénzügyi teljesítések nem tesznek 
különbséget a számlák között. A fejlesztési hitel pedig a fejlesztési 
felhasználást vissza fogja pótolni ugyan úgy, mint a működési bevételek 
visszapótolják a működési felhasználást. Az egyéb többlet bevételek pedig 
hivatottak a folyószámla hitelkeret december 31-i rendezésére.  
Elhangzott a Füzes-dűlő kérdése is. Természetesen felhasználják ezt az 
összeget, de nem azért, mert a Füzes-dűlőt nem kell megépíteni, hanem 
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azért, mert a Dél-nyugati elkerülő út befejezése átcsúszott a következő évre, 
ez akkor lesz igazán fontos. De még fontosabb, hogy két olyan igénybevételi 
lehetőség merült fel, mint például az üres, eddig felújítatlan önkormányzati 
lakások helyreállítása,  amely viszont ez évben megvalósítható. Tehát még 
fontosabb és hasznosabb célokra veszik igénybe a Füzes-dűlőre fordítandó 
összeget. 
 
Trombitás Károly: a bizottsági elnök válaszában elmondta, hogy a 
folyószámla hitelt beruházási célra is felhasználják. Kérdése, ezt miért nem 
lehetett látni előre, és az eredeti költségvetésben a 4 Mrd forintos hitelkeretet 
meghatározni? A folyószámla hitel sokkal drágább, mint a beruházási hitel, 
ezért lényegesen többe kerül a beruházás arra az időszakra, amíg nem 
fizetik ki. Kérdezi a polgármestert, hogy a tervezésben hol történt a hiba?  
 
Nagy Csaba: a módosító indítványban javaslatot tesznek a 8., 9., 10. §. 
módosítására, és a 9. §-nál van egy olyan javaslat, amely az eredeti rendelet 
21. §-át módosítaná. Ez a módosítás egy egymondatos bekezdés helyett egy 
összetett mondatos bekezdés beemelését tartalmazza. Ennek alapján a 
Közgyűlés megbízza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel érdekében a 
törvény által előírt közbeszerzési eljárást folytassa le, és a nyertes 
pályázóval kösse meg a hitelszerződéseket.  
De Blasio Antonio képviselőtársa felvetette ezzel kapcsolatos aggályait, hogy 
3 Mrd forintos nemzetközi tender alapján felveendő hitel olyan 5 tagú 
bizottság elé kerül, amely működése során nem foglalkozik kifejezetten a 
költségvetési rendelettel. Tehát sem a Költségvetési Bizottság , sem a 
Pénzügyi Bizottság nem fog erről dönteni. Végül is egy 5 fős bizottság dönt 
arról, ki lesz a 3 Mrd forintos szerződésnek a nyertese. Úgy gondolja, ez 
olyan súlyú ügy, amely miatt célszerű lenne egy rendkívüli Közgyűlést 
összehívni.  
A hitelkeret 4 Mrd forintra történő emelése azért fontos, mert pontosan 
kétszerese a tavalyi évinek, és ez jelzi a költségvetés feszült voltát. 
 
Juhász István: kiegészítésként elmondja, a költségvetési rendelet 
módosításához mellékelték a könyvvizsgálói véleményét is, amely teljes 
mértékben ellentmond annak, amit képviselőtársa mondott, mely szerint  a 
költségvetés módosítása teljesen alkalmatlan az elfogadásra. A 
könyvvizsgáló jelentésében a következőket írja: „A módosítás megfelel a 
törvényi előírásoknak, a valóságnak megfelelően tartalmazza a Közgyűlés, 
valamint a kisebbség és a részönkormányzatok döntéseit. A fentiek alapján a 
rendeletmódosítás elfogadását javaslom.” Ez egy szakértői vélemény, az 
érthető, ha adott politikai csoportok szempontjából nem megfelelő, azonban 
nem illik olyan kijelentést tenni, hogy törvényesség szempontjából teljesen 
alkalmatlan az anyag a tárgyalásra. Az pedig természetes, hogy a 
városvezető koalíció felel a rendelet betartásáért. 
 
Nagy Csaba: az is tény, hogy a Városházán jelenleg senki sem tudja 
megmondani, hogy az ingatlaneladásokra betervezett 3.086.500.000 Ft 
miként folyik majd be. Az is tény, hogy a könyvvizsgáló a költségvetési 
rendeletnek ezt a részét nem vizsgálta, hiszen nem feladata. 
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Ha a nemzetközi tender eredménytelen lesz, akkor finanszírozhatatlanná 
válik a közgyűlés, illetve a városnak súlyos kötbéreket kell majd fizetnie, 
amely pénzügyi veszteséget jelenthet számára. Erre felhívta a Pénzügyi 
Bizottság az apparátus és a kormányzó koalíció figyelmét. 
 
Dr. Toller László: a jogalkotó pillanatnyilag gondolkodik azon, hogy nem 
közbeszerzés kellene, hanem egyszerű pályázat. Tegnap a miniszterelnöki 
tanácsadó testület ülésén a közbeszerzési törvény módosításáról, ill. 
egyszerűsítéséről tárgyaltak. Már most jelzi, ingatlan ügyében a jövőben 
nincs helye közbeszerzésnek. Eddig is alkotmánysértő volt a gondolata is, 
így csak ingó vagyonra lehet közbeszerzést kiírni. 
Arra a kérdésre, hogy a banki szolgáltatások tekintetében miért nem elég a 
nyilvános pályázat, miért szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, a 
jogalkotó nehezen tudott magyarázatot adni, még az európai jogszabályok 
tükrében is. 
Rengeteg pénz van a pénzpiacon, a bankoknál, ezért attól tart, hogy túl 
sokan fognak jelentkezni a pályázatra, felkínálni az említett összeget, ami 
megnehezíti majd az elbírálást. Úgy gondolja, inkább a bőség zavarával 
fognak küzdeni, nem a kevés pályázóval. 
 
Juhász István: egy későbbi napirendi pont keretében tárgyalják a 
hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás ügyét. Képviselőtársa azért 
nem tud róla, mert közvetlen tagja a Bíráló Bizottságnak, és a két bizottsági 
összejövetel egyikén sem volt jelen, pedig elvállalta ezt a feladatot. Ezért 
most segítő szándékkal tájékoztatja arról, hogy mindkét lépés formailag 
megfelelt a követelményeknek, és 4 olyan pénzintézet van, amely továbbra is 
szerepel a hitelfelvétel pályázat kérdésében. 
 
Dr. Toller László: figyelmezteti képviselőtársait a tárgyszerű 
hozzászólásokra. 
 
Nagy Csaba: bizottsági elnök-társa kritikáira reagálva úgy gondolja, ha nem 
MSZP-hez közel álló, hanem egy igazán profi céget választottak volna ki a 
tender lebonyolításához, akkor talán lett volna arra módjuk, hogy ne a 
bírálatot megelőző napon próbálják meg elérni telefonon, és időpontot 
egyeztetni a tender bontásával kapcsolatban. Talán arra is lett volna módjuk 
a több millió Ft-os megbízásnál, hogy levélben tájékoztassák arról, ha a 
beadás határideje pénteken jár le, akkor hétfőn lesz majd az ajánlatok 
érvényességét értékelő bizottsági tárgyalás. A sok millió forintos 
megbízásból nem jutott arra, hogy időben értesítsék a bizottsági ülés 
időpontjáról. Sajnos munkahelyi kötelezettségei is vannak, hétfőn pedig a 
bíráló bizottsági ülés ideje alatt állampolgári kötelezettségének tett eleget. 
Ilyen vonatkozásban a felé irányuló kritika nem állja meg a helyét. 
 
El kellene érni, hogy a közbeszerzési eljáráson kiválasztott cég időben 
értesítse azokat a tagokat, akiket be kíván vonni a munkába. Ez minimális 
elvárás bármelyik cégtől, amely közbeszerzési eljárásban szerepet kap, főleg 
ha ilyen összegekért végzi a munkát. 
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Dr. Toller László: további észrevétel nem lévén jelzi, hogy Soó László 
egyéni és a költségvetési bizottság indítványát előterjesztőként saját 
kiegészítő indítványának tekinti, így ezekről nem szükséges szavazni. 
Felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló jelentésére, sajnálja, hogy nem a vita 
előtt tette meg. 
 
Ezt követően szavazást kér a rendeletmódosításról, figyelemmel a 
befogadott módosító indítványokra. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 27 igen szavazattal, 7 ellenvélemény 
és 2 tartózkodás mellett megalkotta 18/2005. (06. 29.) számú 
rendeletét, a költségvetésről szóló 3/2005. (02. 15.) sz. Ör. 
módosításáról. 

 
A módosult rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 
 
 
3.) A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló Ör. módosítása 
 

Előterjesztő:  Juhász István bizottsági elnök 
 
Kittl János: köszönetet mond Kukai András képviselőtársának a csertetői 
szilárdhulladék-elszállítás megoldásában nyújtott segítségéért. Külön 
köszönetet mond Kiss Tibornak, a BIOKOM Kft. ügyvezető igazgatójának, aki 
kollektívájával együtt a helyszínen elvégezte a terület felmérését, így három 
év után végre sikerült a problémát rendezni. 
 
Dr. Toller László: további hozzászólás nem lévén szavazást kér a rendelet 
módosításáról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, 2 ellenvélemény 
és 4 tartózkodás mellett megalkotta 19/2005. (06. 29.) számú 
rendeletét a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
44/2002. (06. 29.) sz. rendelet módosításáról. 
 
A rendelet változatlan tartalommal a jegyzőkönyv 2. számú 
mellékletében szerepel. 

 
 
 
4.) Az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, valamint vételi 

és elővásárlási joggal nem érintett egyéb lakások értékesítésének 
felté-teleiről szóló 66/2001. (11. 24.) sz. Ör. módosítása 

 
Előterjesztő:  Bókay Endre bizottsági elnök 
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Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér a 
rendeletmódosításról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett megalkotta 20/2005. (06. 29.) számú 
rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, 
valamint vételi és elővásárlási joggal nem érintett egyéb lakások 
értékesítésének feltételeiről szóló 66/2001. (11. 24.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében található. 

 
 
 
5.) Az önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett 

lakások értékesítésének feltételeiről szóló Ör. szerinti kijelölés 
 

Előterjesztő:  Bókay Endre bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotta 21/2005. (06. 29.) számú rendeletét az 
önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett 
lakások értékesítési feltételeiről szóló 4/2003. (02. 21.) számú Ör. 
módosításáról. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete. 

 
 
 
6.) A Külügyi, Európai Integrációs és Informatikai Bizottságban 

történő személycsere 
 

Előterjesztő:  Nagy Csaba frakcióvezető 
 
Dr. Toller László: hozzászólás nem lévén szavazást kér a Fidesz frakció 
javaslatáról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett a Fidesz frakció által tett határozati 
javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
317/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Külügyi ,Európai és Informatikai Bizottságban történő 
személycseréről 
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A Közgyűlés Piros László, Külügyi, Európai Integrációs és 
Informatikai Bizottsági szakértői megbízását 2005.június 1-ei 
hatállyal visszavonja. 
Szalai Csabát 2006.júlis 1- ei hatállyal a Külügyi, Európai 
Integrációs és Informatikai Bizottság  szakértőjének – a 
képviselőtestület megbízatásának lejártáig - megbízza. 
 
A Közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  dr. Papp Judit címzetes főjegyző 
 
Kapják:   dr. Toller László polgármester, dr. Papp Judit 

címzetes főjegyző, dr. Bretter Zoltán, Nagy Csaba 
bizottsági elnök, Walter Terényi Mária 
csoportvezető, Szőcs Gyöngyike vezető 
főtanácsos 

 
 

 
7.) A Dunántúl Autópálya KhT tisztségviselőinek megválasztása 
 

Előterjesztő:  Gonda Tibor alpolgármester 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért 
szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést és a határozati 
javaslatot 38 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
318/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
Dunántúli Autópálya KhT tisztségviselőinek megválasztásáról 

 
 

1. ) A Közgyűlés jóváhagyja a DUTAP Kht. 2005. április 27-i 
taggyűlésén a Kht. ügyvezető igazgatóivá választott Dévényi 
Sándor és Skrobák László 2005. április 27-től, 2006. április 27-ig 1 
év határozott időtartamra szóló megbízását. 
 

2.)  A Közgyűlés jóváhagyja a DUTAP Kht. 2005. április 27-i 
taggyűlésén a Kht. könyvvizsgálójává választott Pandúrné Kiss 
Éva Oktávia 2005. április 27-től, 2006. április 27-ig 1 év határozott 
időtartamra szóló megbízását. 
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3.) A Közgyűlés jóváhagyja a DUTAP Kht. 2005. április 27-i 
taggyűlésén a Kht. felügyelő bizottsági tagjává választott Kukai 
András 2005. április 27-től, 2006. április 27-ig egy év határozott 
időtartamra szóló megbízását. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Gonda Tibor  alpolgármester 
 
Kapják:  Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető  
 

 
 

8.) A Pécs TV Kommunikációs Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztása 

 
Előterjesztő:  dr. Toller László polgármester 

 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nem lévén szavazást 
kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a határozati 
javaslatban foglaltakat. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
319/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
a Pécs TV Kommunikációs Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásáról 

 
 

1.) A Közgyűlés Várady Zoltánt,  2005. július 1-jei hatállyal, 3 éves 
időtartamra 2008. június 30-ig, 65 000 Ft / hó ( induló ) díjazással 
megválasztja a Pécs TV  Kommunikációs Kft. könyvvizsgálójának. 
 

2.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy  
ezen határozat 1. pontjában foglaltakról tájékoztassa a Pécs TV 
Kommunikációs Kft. Ügyvezető Igazgatóját és Felügyelő 
Bizottsága Elnökét. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, dr. 
Járai Ferenc gazdasági tanácsadó  
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9.) Megyeri út építéséhez kapcsolódó Füzes-dűlő szakasz 

korszerűsítése 
 

Előterjesztő:  Juhász István bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: hozzászólás, észrevétel hiányában szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot 33 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett támogatta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
320/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Megyeri út építéséhez kapcsolódó Füzes dűlő szakaszának 
korszerűsítéséről 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Füzes dűlő épülő Pécsi EXPO 
melletti szakaszát a Pécsi Rendezvényszervező Kht. az 
önkormányzattól átvett forrásból valósítsa meg. 
 
A Közgyűlés az átadásra kerülő 69.718.880,- Ft-ot egyrészt a 
város 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(02.15.) számú 
önkormányzati rendelet 17. számú melléklet I.2.2. sorszámmal 
jelölt előirányzatból (Megyeri úti csomópont kialakítása 
275.000.000,-Ft) 39.530.000,- Ft-tal, másrészt az I.2.1. 
sorszámmal jelölt előirányzatból (Füzes dűlő 124.638.000 Ft) a 
még szükséges 30.188.880,- Ft-tal biztosítja a Pécsi 
Rendezvényszervező Kht számára. 
 
A megépült utat, annak forgalomba helyezése után a Pécsi 
Rendezvényszervező Kht. térítésmentesen, ÁFA fizetési 
kötelezettség nélkül az önkormányzat javára helyi közútként 
átadja, az önkormányzat átveszi és a PVV Pécsi Városüzemelési 
és Vagyonkezelő Rt. kezelésébe adja. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási 
Szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: dr. Toller László polgármester, dr. Tolnai Márta, 

Balázsné Donáth Aranka főosztályvezetők 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Soó 

László, Hódosi Vera bizottsági elnök, dr. Tolnai 
Márta, Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
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10.) GVOP 4.4.2. pályázat benyújtása vezeték nélküli szélessávú 

Internet szolgáltatás létrehozására Pécsett 
 

Előterjesztő:  dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök 
 
Dr. Bretter Zoltán: tájékoztat arról, nagy jelentőségű pályázatról van szó, 
amelynek elnyerése lehetővé tenné az egész város vezeték nélküli 
Internetes hozzáféréssel történő lefedését. Ez látványosan bizonyítaná azt, 
hogy Pécs az elmúlt időszakban az informatika városává vált, ami nem csak 
a helyiek számára, hanem országosan is nagy jelentőséggel bír. 
Köszönetet mond a frakcióknak az együttműködésért. Külön köszöni Soó 
Lászlónak, a Költségvetési Bizottság elnökének, aki segített az önrész 
forrásának előteremtésében. 
 
Az előterjesztés első oldalán az indokolásban nem szerepel két elem, 
amelyeket most szóban kíván előterjeszteni, mivel a pályázat megírása még 
folyamatban van. 
Az egyik elem, hogy a város honlapja, ill. a városra vonatkozó információk és 
szolgáltatások mindenki számára ingyenesen hozzáférhetőek lesznek 
bizonyos közterületeken. A pályázat útján elnyert forrás ezt az ingyenességet 
lehetővé teszi, és nem szükséges kereskedelmi szolgáltatóhoz fordulni. 
A másik elem, hogy a különböző közszolgáltatások – pl. a városi 
közüzemeltető cégek – hamarosan kikerülő kínálata, honlapja ugyancsak 
ingyenesen elérhető lesz bárhonnan. Ezeket a szolgáltatásokat tudják majd a 
lakosság számára ingyenesen biztosítani. 
 
Várbíró Péter kérdése: az EUNet 2000 KhT a pályázat megírásához 
rendelkezik-e kellő információval? Van-e és mekkora esély, hogy a 
pályázaton nyernek? Másik kérdése, ha a széles sávú Internet szolgáltatás 
ily módon működik, az mennyiben befolyásolja az „e-közgyűlés” kapcsán 
használatos laptopok működését? 
 
Dr. Bretter Zoltán: képviselőtársa első kérdésére válaszolva elmondja, 
szokás szerint próbáltak lobbizni a pályázat mellett, és jó esélyeik vannak az 
elnyerésére. Pályázatról lévén szó, ennél tovább nem lehet menni. 
Mindenesetre figyelemre méltónak tartják az általuk elindítani kívánt 
programot. 
A második kérdésért köszönetet mond képviselőtársának, hiszen ez a 
fejlesztés valóban kapcsolódik az „e-közigazgatáshoz”, „e-demokráciához”. 
Várbíró képviselőtársa is részt vett azon az ülésen, amelyen a folyamatban 
lévő fejlesztésekről tárgyaltak. A fejlesztés célja, hogy a lakosság számára 
minél több szolgáltatás legyen elérhető (hivatali ügyek intézése, 
dokumentumok beszerzése, adóívek kitöltése és benyújtása, stb.). A 
felsoroltak mind összekapcsolódnak a vezeték nélküli Internet 
szolgáltatással. A laptopokkal való összekapcsolódás már egy más kérdés. 
Az biztos, hogy a vezeték nélküli Internet szolgáltatás a városházi 
ülésteremből is elérhető lesz, így az itt jelenlévőknek is módjukban áll majd 
különböző információkat begyűjteni az Internetről. 
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Dr. Toller László: további kérdés nem lévén szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, 1 ellenvélemény 
és 4 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
321/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
GVOP – 4.4.2 pályázat benyújtásáról vezeték nélküli szélessávú 
Internet-szolgáltatás létrehozására Pécsett 

 
 

1.) A Közgyűlés egyetért a fenti tárgyú GVOP-4.4.2  pályázat 
benyújtásával. 

 
2.) A Közgyűlés a pályázat beadásához szükséges 50 000.000 Ft.-os 

önrészt a következő forrásokból biztosítja: 
Információs Társadalom program 
megvalósítása 2005 évi keretéből: 19 950 000 Ft 
 
Külügyi, Európai Integrációs és  
Informatikai Bizottság 2005 évi keretéből:   50 000 Ft 
 
2005 évi költségvetési rendelet 17. számú melléklet 2.1. sora:  
„Füzes dűlő útépítés” 124 638 000Ft-ból  
fel nem használt 94 500.000 Ft terhére: 30 000.000 Ft 

 
3.) A Közgyűlés támogatja a fenti tárgyú GVOP-4.4.2  projekt 

keretében megvalósuló fejlesztést. 
 
4.) A Közgyűlés megbízza az  EUNet 2000 Kht-t a fenti tárgyú GVOP-

4.4.2  pályázat elkészítésével. 
 
5.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a fenti 

tárgyú GVOP-4.4.2  pályázat aláírására. 
 
6.) A Közgyűlés egyetért a fenti tárgyú GVOP-4.4.2  pályázat 

önrészének támogatására a Belügyminisztériumhoz, „A helyi 
önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása (2005)” kiírásra pályázat 
benyújtásával. 

 
7.) A Közgyűlés megbízza az EUNet 2000 Kht-t a 

Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázat elkészítésével. 
 
8.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 

Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázat aláírására. 
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Határidő: 2005. július 15. 
Felelős: dr. Toller László polgármester 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Bretter Zoltán, 

Juhász István, Soó László bizottsági elnök, dr. Tolnai 
Márta, dr. Varga István főosztályvezető  

 
 
 
11.) A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozása 

és alapító okirata 
 

Előterjesztő:  dr. Toller László polgármester 
 
Bókay Endre: az előterjesztés szerint a polgármester személyén kívül két főt  
szükséges a közgyűlésnek a szervezetbe delegálni. A Társulási Tanácsba 
delegáltak neve funkcióhoz kötött, ezért Gonda Tibor alpolgármestert, 
valamint Soó Lászlót, a Költségvetési Bizottság elnökét javasolják. 
 
2006-tól a Társulási Tanács működésének finanszírozása lakosságarányos 
lesz. Pécs lakosságaránya magasabb, mint pl. Kaposváré és Szekszárdé 
együttesen, ezért meggondolásra javasolják más szisztéma alapján 
működtetni a Tanácsot. Valószínűleg hatékonyabb működést eredményezne 
ez a társulási közigazgatás, ha itt egy-egy közösség – amely alatt egy-egy 
várost, vagy megyét ért – a tényleges lakosságszáma és a gazdasági 
erejének megfelelően venne részt egy-egy döntés előkészítésében. 
 
Dr. Toller László: az említett két mondat ellentmond egymásnak. Mert ha a 
gazdasági súlyának megfelelően kívánják ezt a célt elérni, akkor arányosan, 
a gazdasági súlyának megfelelően kell részt venni a városnak a társulásban. 
 
Bókay Endre: itt Pécs városára gondoltak. 
 
Dr. Toller László: közbeveti, úgy nem lehet, hogy Pécs városa magasabb 
gazdasági súllyal rendelkezik, de a gazdasági súlynál alacsonyabban vesz 
részt ebben. 
 
Bókay Endre: igen, de a kettőt figyelembe véve kihozható egy olyan 
részarány, ami azt jelenti, hogy a magas lakosságarány, és a meglehetősen 
erős gazdasági fölényt nem érvényesíteni akarják, hanem úgy fejleszteni, 
hogy a térség fejlődjön. 
 
Dr. Toller László: közbeszól, az elvvel egyetért, későbbi megvalósítását 
javasolja, mert a régió szereplőivel együtt teljes konszenzussal hozták meg a 
döntést, beleértve Kaposvárt is. Javasolja, induljon el a társulás, és majd 
menet közben – mint ahogy ez az előterjesztésben is szerepel – a szükséges 
korrekciókat és hatáskörbővítéseket elvégzik. Kérdezi, elfogadható-e ez az 
álláspont? 
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Bókay Endre: igennel válaszol, ez az ő javaslatuk is. Nyilván 2006-tól lép 
életbe, s valószínűleg akkor próbálják meg ezt a rendszert kiírni. 
 
Dr. Toller László: további észrevétel nem lévén, személyes javaslata, hogy 
a két nevet tekintsék az előterjesztés részeként, mivel komplett 
előterjesztésről van szó, s ezért egyben szavazhassanak. Tehát a 
polgármester melletti két helyre Gonda Tibor alpolgármestert és Soó Lászlót 
a Költségvetési Bizottság elnökét javasolják. Erről kéri a szavazást. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot 29 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 6 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
322/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról 
és alapító okirata elfogadásáról 
 

1.) A Közgyűlés egyetért a  Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás létrehozásával, elfogadja az előterjesztés melléklete 
szerinti Társulási Megállapodást.  
 

2.) A Közgyűlés elfogadja a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Alapító Okiratát.  
 

3.) A Közgyűlés  
 

- a Társulási Tanácsba Gonda Tibor alpolgármester  
- a Pénzügyi Bizottságba Soó László bizottsági elnököt 

delegálja. 
 

4.) A Közgyűlés a Társulás megalakításához 5 millió Ft egyszeri 
vagyoni hozzájárulást biztosít a 3/2005(02.15.)számú 2005.évi 
költségvetési rendelet 17.sz. melléklet 2.1. “Füzes dülő útépítés” 
124.638 E Ft-ból fel nem használt 94.500 E Ft terhére.  
 

5.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 
Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat aláírására.  
 

6.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt az Alapító 
Okiratnak a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi 
Igazgatósága részére történő megküldésére és az 5 millió Ft 
mértékű egyszeri vagyoni hozzájárulásnak a megállapodásban 
foglalt határidőre történő átutalására.  
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
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 dr. Tolnai Márta főosztályvezető  
 dr. Varga István főosztályvezető  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Schmidt József, 

Soó László bizottsági elnök, dr. Varga István, dr. 
Tolnai Márta főosztályvezető 

 
 
 
12.) Pannon Térségi Integrált szakképző és Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Központ megalapítása 
 

Előterjesztő:  Tóth Mihályné bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés nem lévén szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 34 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 2 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati 
javaslatban foglaltakat elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
323/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Központ megalapításáról 
 
 

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2005. 
július 1-jei hatállyal PANNON Térségi Integrált Szakképző - és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ megnevezéssel, 
7622 Pécs, Nagy Lajos u. 2. szám alatti székhellyel, önálló jogi 
személyként működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szervet alapít.  
A közgyűlés a megalapított szakképző és pedagógiai szakmai 
szolgáltató intézmény alapító okiratát az előterjesztéshez 
csatolt 1. sz. melléklelt szerinti tartalommal fogadja el. A 
közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az 
alapító okirat aláírására. 
Határidő:   2005. június 30. 
Felelős:     dr. Toller László polgármester 
       Póla József főosztályvezető 
 

2.) A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy 
a megalapított intézmény alapító okiratának a Magyar 
Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának 
történő megküldésével gondoskodjon az intézménynek a 
törzskönyvbe történő bejegyzéséről.  
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Határidő:    2005. június 30. 
Felelős:      dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 

3.) A közgyűlés a PANNON Térségi Integrált Szakképző és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ vezetői feladatainak 
ellátásával  2005. július 1-től - 2008. augusztus 31-ig tartó 
meghatározott  időtartamra Szenner Károly 7630 Pécs, Koksz 
u. 77. szám alatti lakost bízza meg, összesen 350.000.-Ft/hó  
illetménnyel.  
A  közgyűlés utasítja az intézmény mb. vezetőjét, hogy  2008. 
augusztus 31-ig hajtsa végre és valósítsa meg  a 
HEFOP/2004/3.2.2. számú és a HEFOP/2004./4.1.1. számú 
pályázatokat, és az előterjesztéshez csatolt 2. sz. mellékletben 
feltüntetett szervezeti ábrának megfelelően alakítsa ki  az 
intézmény szervezetét.  
A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a vezetői 
megbízással kapcsolatban felmerülő munkáltatói intézkedések 
megtételére.  
Határidő:  2005. július 1. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 Póla József főosztályvezető 

 
4.) A közgyűlés a PANNON Térségi Integrált Szakképző és 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ álláshelyeit 2005. 
július 1-jei hatállyal  10 álláshellyel engedélyezi indítani.  A 
közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az  
engedélyezett álláshelyeket a felmerülő feladatokhoz  igazítva, 
ütemezetten töltse be.  
Határidő:  2005. december 31. 
Felelős:    Szenner Károly az intézmény mb. vezetője 
      Póla József főosztályvezető 
 

5.) A közgyűlés a PANNON Térségi Integrált Szakképző és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ  2005. évi induló 
finanszírozására összesen 12. 620 eFt-ot biztosít a város 
2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(02.15.) számú 
önkormányzati rendelet  11. számú melléklete 39. sorában írt 
„Térségi Integrált Szakképző Központ – önrész”  fedezete 
terhére. 
A közgyűlés utasítja a Közgazdasági főosztály vezetőjét, hogy   
a város 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása során 
gondoskodjon a változások átvezetéséről és a megalapított 
intézmény számlanyitásának érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Határidő:  2005. július 1. 
Felelős:    dr. Tolnai Márta főosztályvezető 

 
6.) A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport 

Főosztály vezetőjét, hogy a Zipernowsky Károly Műszaki 
Szakközépiskola és a PANNON Térségi Integrált Szakképző 
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és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ között, a 16608 
hrsz - u ingatlan használatára vonatkozó haszonkölcsön 
szerződés tervezetét terjessze a közgyűlés elé jóváhagyás 
céljából.   
 
Határidő:  2005. november 30.  
Felelős:   Póla József főosztályvezető  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Tóth Mihályné, Soó László bizottsági 
elnök, dr. Tolnai Márta, Póla József főosztályvezető, 
Szenner Károly mb. intézményvezető a Művelődési, 
Oktatási és Sport Főosztály útján  

 
 
13.) Játszótéri eszközök biztonságossága 
 

Előterjesztő:  Tóth Mihályné bizottsági elnök 
 

Nagy Csaba: kérdése, mi történik akkor, ha az ellenőrzések során kiderül, 
hogy a játékok 70-80 %-a nem felel meg az Európai Uniós normáknak? Mit 
fog tenni ebben az esetben az önkormányzat? 
 
Tóth Mihályné: válasza, hogy ez a vizsgálat kötelező, amelyet csak a kijelölt 
szervezetek végezhetnek el. Nem biztos, hogy annyiba kerül, mint ami az 
előterjesztésben szerepel, valószínűleg kevesebbe. Az egyes játékok 
azonnali lecserélésére, kijavítására vonatkozóan külön-külön 
jegyzőkönyvben határozat hozható. Itt különböző kategóriák vannak. 
Költségigény esetén ezt külön el kell végezni. Nagyon fontos, hogy ne 
legyenek balesetveszélyes játékok. 
Tájékoztat arról, hogy a Költségvetési Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás mellett, 
a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság a mai napon 3 igen 
szavazattal, az Oktatási Bizottság pedig 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést. 
 
Nagy Csaba: azt érti, hogy a vizsgálatra már van az önkormányzatnak 
pénze. Az iránt érdeklődik, hogy mi lesz az óvodákban, bölcsődékben 
azokkal a játékokkal, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós 
szabványoknak, miből fogják kicserélni, felújítani, miből fogják azokat 
leszereltetni? Konkrét példaként említi, hogy a Nagy Jenő Utcai Óvodában a 
játékoknak minimum a felét le kell cserélni. Mi lesz ősszel az odajáró 
gyerekekkel, hol és mivel fognak játszani, miből fizetik majd ezeket a 
tételeket? 
 
Dr. Toller László: közbeveti, az a jövő útja, hogy miből fizetik ezeket a 
tételeket, egyelőre állapotvizsgálatot kell az önkormányzatnak elvégezni. 
Jelzi, 140 körüli a városban a játszóterek száma, amelyek a PVV Rt. 
kezelésében vannak. Felhívja a figyelmet a Dunántúli Naplóban megjelent 
cikkre és elmondja, valóban az érintett játszótéren már 3-4 éve nem történt 
meg a homokcsere, pedig minden évben általában feltöltik és tisztítják a 
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homokot. Ma már a játszóterek 60 %-a korszerű, EU-komform játszótér. Az 
utóbbi 6 évben átadottak közül már valamennyi megfelel az európai 
szabványoknak. A rendszeres karbantartás és homokcsere folyamatban lévő 
ügy. A végleges állapotvizsgálat után kell majd a tervet elkészíteni. 
 
De Blasio Antonio: emlékeztet arra, hogy 1990-1994. között az IMS 
szerkezetű épületekkel sok probléma volt a városban. Akkor olyan döntést 
hoztak, hogy az ellenőrzést fokozatosan végeztetik, mert ha az ellenőrzés 
megállapítja, hogy átépítésre van szükség, akkor a helyreállítást, vagy 
megerősítést azonnal meg kell kezdeni. Az önkormányzat nem rendelkezett 
erre megfelelő pénzeszközzel. Ezért kérdezte Nagy Csaba képviselőtársa és 
ő is, mi a határideje a játékok cseréjének. Kérdés, hogy miből fedezik a 
költségeket. A finanszírozás nyilván egy dolog, amely akkor fontos és 
problémás, ha a megoldásra szűk a határidő. Ha több év áll rendelkezésre a 
kimutatott hibák pótlására, akkor az összeg elosztható. Hozzáfűzi, ez 
központi költségvetési forrásból érkező pénz, amelyet normatíva szerint 
használnak fel. A játékok vizsgálatát központilag megpályáztatott cég végzi 
majd. Véleménye szerint kellemes munka annak a cégnek, amely elnyerte a 
pályázatot, hiszen csak Pécsett 30 milliós nagyságrendű az ellenőrzésre 
szoruló játékok értéke. Országos szinten ez akár milliárdos nagyságrendet is 
elérhet. 
Véleménye szerint, ha egy ilyen mértékű ellenőrzési hullámot indítanak el 
központi forrásból, akkor a lecserélendő játszótéri eszközök pótlására is 
központi forrást kellene biztosítani. Ha nem is adott évben, hanem egy 
hosszabb határidővel. Kérdése, hogy a rendellenesség megállapítását 
követően milyen határidőn belül kell a játékok cseréjét, javítását elvégezni? 
 
Bókay Endre: felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy nem 37 M Ft-ba kerül a 
játékok felülvizsgálata, hanem 3,5 M Ft-ba. A különbség lényeges, az említett 
összeg alig egytizede. 
Figyelmeztet, ismét az előterjesztésben foglaltaktól eltérő témáról beszélnek. 
Az előterjesztésben csupán az áll, hogy megvizsgálják, az óvodákban, 
játszótereken található játékok mennyiben felelnek meg a szabványnak, a 
követelményeknek, hogy a gyerekeket ne érje baleset. Ennek ellenére 
egyesek azt emlegetik, hogy mennyire rosszak, életveszélyesek az ott élő, 
napközben ott tartózkodó kisgyermekek számára, és mikor fogják azokat 
helyrehozni. Javaslata, előbb várják meg a felmérés eredményét – amely a 
közgyűlés elé kerül –, s akkor hozzanak döntést, hogy milyen forrásokból, 
milyen javításokat, felújításokat szükséges elvégezni. Kéri, most erről 
beszéljenek, ne többről. Ne kérdezzék, hogy mikor, milyen határidővel mi fog 
történni, mivel a jelentés nincs még a birtokukban. 
 
Nagy Csaba: De Blasio Antonio képviselőtársa nyilván a határozatban foglalt 
keretösszegre gondolt. Polgármester úr szavaiból az derült ki, hogy 
tulajdonképpen minden rendben van, ezért néhány példát szeretne 
megemlíteni. 
 
Dr. Toller László: közbeszól, ezt ő nem mondta! 
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Nagy Csaba: lehet, hogy szó szerint nem ezt mondta, de gyakorlatilag ez jött 
le. Nem is ez a lényeg, hanem három konkrét példát említ: 
Az egyik a Kicsi Kék bölcsőde: játszóterek száma 1, játékok száma 21, új 
telepítésű „0”, régi telepítésű 21; tanúsítvánnyal rendelkező „0”, 
tanúsítvánnyal nem rendelkező 21; 
A másik a Mezőszél Utcai Óvoda: játszóterek száma 2, játékok száma 29, új 
telepítésű 1, régi telepítésű 28; tanúsítvánnyal rendelkező 1, tanúsítvánnyal 
nem rendelkező 28; 
A harmadik az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium: 
játszóterek száma 3, játékok száma 30, régi telepítésű 30; tanúsítvánnyal 
rendelkező „0”, tanúsítvánnyal nem rendelkező 30. 
 
Amikor azt a kérdést feszegetik, hogy a 3,5 Ft-on kívül mekkora összeggel 
támogatja majd az önkormányzat egyes intézményeit, annak érdekében, 
hogy a gyerekek legalább hasonló mennyiségű játékokon játszhassanak a 
közeljövőben, akkor úgy gondolja, hogy a kérdésnek most itt a helye. Bókay 
képviselőtársa helyében ő is ugyanezt válaszolná, mivel a költségvetésbe 
nem került az összeg beépítésre, és a jelenlegi állapotát tekintve erre 
pénzkeret nem lesz biztosítható. Mint ismeretes, 1 db Európai Uniós 
tanúsítvánnyal rendelkező játék 300-500 E Ft-ba kerül, a kihelyezési 
költséggel együtt, ezért nincs beépítve semmi e célra a költségvetésbe. Ezért 
tette fel kérdését, mi lesz akkor, ha szakcég azt mondja, hogy a 770-
valahány játékból pl. 30-at azonnal meg kell szüntetni, mert 
balesetveszélyes? 
 
Dr. Toller László: további észrevétel, javaslat nem lévén, szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 9 tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
324/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
a játszótéri eszközök biztonságosságáról 
 
 

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 
előterjesztéshez csatolt 1. sz. mellékletben felsorolt bölcsődékben, 
óvodákban és általános iskolákban elrendeli a játszótéri eszközök 
biztonságossá tételéhez szükséges első ellenőrzést. 

 
Határidő: 2005. július 31. 
Felelős:   dr. Sohár Endre főosztályvezető 
              Póla József főosztályvezető 
 

2. A Közgyűlés az 1. pontban írt feladat végrehajtásához szükséges 
3.500 eFt pénzügyi fedezet forrásaként a 17/2005. (V.6.) sz. PM-
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BM rendelet mellékletében található 37.611 eFt óvodai nevelés 
jogcímen szereplő kiegészítő állami normatív támogatás keret  
terhére biztosítja.  
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a 
költségvetési rendelet soron következő módosításán a változást 
vezesse át. 
 
Határidő: 2005. szeptember 30. 
Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Soó László, Tóth 

Mihályné bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, Póla 
József, dr. Sohár Endre főosztályvezető 

 
 
 
14.) Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a völgységi patakig című 

ROP pályázathoz önerő-kiegészítési támogatás 
 

Előterjesztő:  Gonda Tibor alpolgármester 
 
Gonda Tibor: örömmel nyugtázza, hogy újra 1 milliárdos fejlesztés nyert 
támogatást. Ebből a fejlesztésből Pécs közvetlen környezete, a Keleti- és a 
Közép-Mecsek részesül. Ezen belül konkrétan 127 M Ft az a forrás, 
amelyből Pécs bel- és külterületén valósul meg beruházás, egyrészt a 
Parkerdő, másrészt a Tettye, harmadrészt pedig a Jakab-hegy környékén. 
 
De Blasio Antonio: az előterjesztés elnyerte tetszését. Eszébe jutott 
azonban a beruházó Bükkösd környéki, és tudomása szerint a mai napig le 
nem tett terve, a cementmű létesítésével kapcsolatban. Elképzelhető, milyen 
lesz a Mecsek Gyöngyszeme, ha annak közepén cementmű létesül. Ha jól 
érti, ez azt jelenti, hogy a város elkötelezi magát a Mecsek Gyöngyszemei 
mellett, cementmű nélkül? 
 
Dr. Toller László: emlékeztet korábbi, nyilvánosság előtt tett nyilatkozatára, 
amelyben többször is hangoztatta, hogy Pécs városa részéről nem 
támogatják a bükkösdi cementgyárat. A probléma az, hogy ennél még 
rosszabb helyeket találnak, amelyek ellen is lesz módjuk tiltakozni. 
 
De Blasio Antonio: reméli, hogy ugyanezt a véleményt fenntartják esetleg 
Kővágószőlőssel kapcsolatosan is. 
 
Dr. Toller László: amennyiben szükséges, akkor majd véleményt 
nyilvánítanak Kővágószőlős esetében is. 
További észrevétel nem lévén szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül, 5 tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést és a 
határozati javaslatot. 
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
325/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
a Mecsek gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgységi patakig c. 
ROP pályázathoz önerő kiegészítési támogatásról 
 
A közgyűlés elkötelezettséget vállal arra, hogy a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság részére a ROP pályázati támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzat a hiányzó önrészt -14,793 mFt 
-ot és annak hitelterheit éves bontásban a 2006. évtől kezdődően 
– hiteltörlesztés átvállalásával – támogatásként biztosítja.  
 
A támogatást a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Orfű 
Pécsi-tó Kht gesztorságában, a ROP pályázati kiírására beadott 
„Mecsek Gyöngyszemei a Jakabhegytől a Völgység patakig” c. 
pályázathoz kapcsolódó önerőtöbblet finanszírozására köteles 
fordítani. 
 
A támogatás átadásának feltételeit, ütemezését a ROP pályázati 
döntés és támogatási szerződés feltételeinek ismeretében a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, az Orfű Pécsi-tó Kht és 
az önkormányzat között kötendő támogatási szerződésben kell 
meghatározni.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy 2006. évtől 
kezdődően az önkormányzat éves költségvetési rendeleteibe a 
szükséges fedezetet építse be. 
 
Határidő:  2005. augusztus 15. 
Felelős:  a támogatási szerződés előkészítéséért: Balázsné 

Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  Gonda Tibor alpolgármester, Kukai András, Hódosi 

Vera, Soó László bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, 
Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető, a 
Városfejlesztési Főosztály útján Kerécz Tamás 
ügyvezető, dr. Iványi Ildikó igazgató 

 
 
 
15.) Nyári és oktatási szüneti napközis ellátás támogatása 
 

Előterjesztő:  Meixner András bizottsági elnök 
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De Blasio Antonio: a nyári napközis táborok támogatásával semmi 
problémája nincs, örül annak, hogy a város ilyen feladatra is pénzt áldoz. Az 
eljárással van gondja, mert a Szivárvány Gyermekházon kívül még 
számtalan helyen működnek nyári táborok, amelyekről többnyire tudomásuk 
sincs, mert nem jut el hozzájuk az információ. Ha e célra a város pénzt szán, 
akkor a jövőben az egyenlő esélyek biztosításának elvét követve – akár már 
február-márciusban – meg kellene hirdetni egy pályázatot nyári napközis 
táborok működtetésére. Nézzék meg, ki az, aki a legjobb programot ajánlja, 
akiket leginkább érdemes támogatni. Lehet, hogy ez a Szivárvány 
Gyermekház lesz, de lehet, hogy más szervezetek, amelyek hasonlóan 
értékes programokat állítanak össze. Nem hiszi, hogy az önkormányzatnak 
csupán saját intézménye számára, és az oda jelentkező gyermekek 
részvételével kapcsolatban kell támogatást adnia. Más táborokban résztvevő 
gyermekek is szorulhatnak támogatásra, vagy arra, hogy olcsóbb legyen 
számukra a napközis táborban való részvétel. 
 
Dr. Tóth Bertalan: elmondja, az Ifjúsági és Civil Feladat-ellátási Alap terhére 
kiírt pályázatok között nem egy olyan szerepelt, amelyek nyári táborra 
pályáztak. Az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága támogatta ezeket a 
pályázatokat, tehát az önkormányzat forrást biztosít e célokra. Ezen kívül a 
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács – amelynek tagja és elnöke – 22 
millió forintot biztosított a régióban ilyen támogatásokra. A pályázatokhoz a 
szükséges önerőt sok esetben a bizottsági keret terhére biztosították. 
Hangsúlyozza, hogy más programok is megvalósulnak, nem csak az, amely 
a mai ülés napirendjén szerepel. 
 
Dr. Toller László: további hozzászólás nem lévén szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést és a határozati 
javaslatot 31 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
326/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
nyári és oktatási szüneti napközis ellátás támogatásáról 
 

1./ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város 
2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. (02.15.)  számú rendelet 
11. sz. mellékletének a céltartalékok 16. sorában szereplő „Nyári 
és oktatási szüneti napközis ellátás” támogatására jóváhagyott 
2.000 eFt –ot  a Pécsi Ifjúsági Központ számára  biztosítja  
szakmai eszközök beszerzésére.  

A Közgyűlés utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szakmai 
programok lebonyolításához szükséges eszközök beszerzéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő:  2005. június 30. 
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Felelős:  Póla József főosztályvezető 

2./ A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt vezetőjét, hogy a 
Pécsi Ifjúsági Központ 2005. évi költségvetésének dologi 
előirányzatát 2.000 eFt-tal emelje meg, és azt a  költségvetés 
soron következő módosításán vezesse át. . 
 

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Meixner András, Soó 

László bizottsági elnök, Póla József, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető  

 
 
 
16.) A Csontváry u. 4. sz. alatti 23912/140 hrsz-ú ingatlan bérbevétele 

és megvásárlása 
 

Előterjesztő:  Juhász István bizottsági elnök 
 

Juhász István: a határozati javaslat 1.) pontjának végére javasolja még egy 
mondat hozzáadását, amely a következő: „A bérleti díj 2006-ban az infláció 
mértékével növekszik.” A többi változatlan maradna. 
 
Dr. Toller László: a kiegészítést korrektnek értékeli. 
 
Dr. Gáspár Gabriella: kérdése, mikor indul az ANK felújításának a 
beruházása? 
 
Juhász István: válasza, hogy ősszel. 
 
Várbíró Péter: a PÉTÁV szerint az ingatlan forgalmi értéke 120 M Ft. A PVV 
Rt. 73 millió Ft nagyságrendet határozott meg. Ennek ellenére az 
előterjesztés utolsó bekezdése a bérleti szerződésben javasolja a 115 M Ft-
os vételáron történő opciós bejegyzést. Szeretné tudni ennek okát. 
 
Dr. Gáspár Gabriella: a válasz alapján újabb kérdése, akkor ehhez képest 
miért július 1-jétől történik a bérbevétel? 
 
Erb József: ismerve a környéket és az ANK felújításának feladatát, ez 
régebben is célszerű megoldás lett volna. Ha egy-két évvel ezelőtt hozzák 
be, és a pályázatban szerepeltetik, akkor valószínűleg a pályázat 
költségének a fedezetét is biztosítani tudták volna. A végső megoldás 
mindenképpen a vétel lenne, mert az eladó cég olyan kritikus helyzetben 
van, hogy biztosan támogatást jelentene számára ez a 115 M Ft-os vételár. 
Az előterjesztés 1. oldalának alján lévő, a rövid távú hasznosíthatóságnál 
található mondatot idézi: „Bútorok, berendezések, eszközök tárolása - 
pufferként funkcionálva.” Mivel a javaslat írójához nem tudja feltenni 
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kérdését, ezért azt Juhász István bizottsági elnökhöz intézi, ezt a mondatot 
hogy értelmezi? 
 
Juhász István: az elhangzott kérdésekre válasza: 
Ha ősszel be kell költözni ebbe az ingatlanba oktatási céllal, mert elindul az 
ANK felújítása, nyilván szükséges egy rövid idő a beköltözéshez, oktatásra 
alkalmassá történő átalakításhoz, és hogy átvegye az ANK szerepét, amit két 
hónapban jelöltek meg. 
Azért ennyi az ár, amit alapul vetítettek a bérleti díjnak, mert a PÉTÁV Kft-
nek határozott és konkrét vételi ajánlata van erre az épületre egy idegen 
befektetőtől, akinek a nevét nem tudja, de aki az ingatlant el tudná adni, tehát 
van piaci értéke. Ilyen konkrét ajánlat esetén általában mindig a piaci érték a 
vetítési alap a bérleti díjak megállapítására. Egyébként a PÉTÁV Kft. nem 
egy idegen cég, hanem az önkormányzat többségi tulajdonát képezi, ezért 
úgy gondolja, mértéktartó módon sikerült így megállapodniuk. 
Az opció – a Költségvetési Bizottság javaslatára – azért szerepel, mert abban 
az esetben, ha az önkormányzatnak az intézményracionalizálásnál hosszabb 
távon mégis szüksége lenne az épületre, akkor azt megvásárolhassa. 
A pufferként való szereplés azt jelenti, hogy elképzeléseik szerint abban az 
esetben, ha az ANK rekonstrukció elkészülne, akkor is nagyon jól tudnák 
hasznosítani ezt az építményt. Erre célzott az előbb. Most azonban nem erről 
van szó, hanem a vásárlásról, ezért csupán egy opciós tétel került benne 
megjegyzésre. 
 
Meixner András: a bérbeadás azért történik már júliustól, hogy a nyári 
szünetben az ANK egy részét át lehessen költöztetni, a zavartalan 
tanévkezdés érdekében. A „puffer” kifejezés is azt jelenti, hogy a felújítás 
ideje alatt a szóban forgó épület funkcionál. 
 
Dr. Toller László: további észrevétel hiányában szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 4 tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést és a 
határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
327/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Csontváry utca 3. sz. alatti 23912/140 hrsz-ú ingatlan 
bérbevételéről és megvásárlásáról 
 

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a PÉTÁV Kft. Pécs, Csontváry u. 
4. sz. alatti ingatlanát 2005. július 01-től 18 hónapos tartammal 
bérbe veszi havi 980.000.-Ft + ÁFA, azaz: 1.225.000.-Ft/hó bérleti 
díjért az ANK felújítása  miatt szükséges  kiürítés utáni elhelyezés  
céljából.  
A bérleti díj 2006-ban az infláció mértékével növekszik. 
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2. A Közgyűlés bérleti díj fedezeteként a 3/2005./02.15./ sz-ú 2005. 
évi költségvetési rendelet 17. sz. melléklete 2.1. „Fűzes d. 
útépítés” 124.638.000.-Ft-ból fel nem használt 94.500.000.-Ft-ot 
jelöli meg, illetve a következő évre vonatkozóan a bérleti díj 
fedezetére elkötelezettséget vállal a költségvetés terhére. 
 

3. A Közgyűlés a bérleti szerződésben, bruttó 115.000.000.-Ft 
vételáron vételi jogot köt ki Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára 2006. december 31-ig.   
 

4. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt és a 
Közgazdasági Főosztályt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére: 2005. 06. 30. 
 ingatlan vásárlásra:                    2007. 03. 30. 
  
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 

Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Tóth 

Mihályné, Soó László bizottsági elnök, dr. Tolnai 
Márta, Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető   

 
17.) A Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság részére 

hatáskörátadása a Közgyűlés nyári szünete idejére 
 

Előterjesztő:  dr. Toller László polgármester 
 
Várbíró Péter: kéri, a 3 milliárd forintos hitel felvételével kapcsolatos bank 
kiválasztásának a jogát vegyék ki a bizottság hatásköréből, mert szeretné, ha 
arról a Közgyűlés rendkívüli ülésén döntene. 
 
Dr. Gáspár Gabriella: csatlakozva az előtte szólóhoz kéri polgármester urat 
– amit egyébként az ülés elején is bejelentett -, hogy az Európa Kulturális 
Fővárosa pályázat elnyerése érdekében elkészült pályázat megtárgyalását 
ne a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság végezze, hanem 
e célból is rendkívüli Közgyűlés összehívását javasolja, mégpedig a beadási 
határidő lejárta előtt legalább két héttel, annak érdekében, hogy a 
szövegszerű módosításokat átvezethessék. 
 
Dr. Toller László: véleménye szerint ennek a két ügynek a bírálatát össze 
lehet hangolni, és mint már jelezte, nyilvános közgyűlést fognak tartani. 
Egyebekben pedig az előterjesztés szerint járnak majd el. 
 
Juhász István: rövid kérdése a hitelfelvétel tekintetében: nem az előbb, az 
egységes szerkezetű költségvetés módosításánál döntöttek arról, hogy a 
polgármester úr írja majd alá a hitelszerződést? Erről már döntöttek a 
költségvetési rendelet módosításánál? 
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Dr. Toller László: válasza, hogy a hitelszerződés aláírása kétféle módon 
történhet; vagy úgy, hogy a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság választja ki a pályázót, vagy pedig erről a közgyűlés dönt, és utána 
írja alá a polgármester a szerződést. A két dolog nem zárja ki egymást. 
 
Meixner András: elfogadja, sőt javasolja azt, hogy rendkívüli közgyűlés 
döntsön az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról, mégis szeretné ezt a 
kitételt a határozati javaslatban bent hagyni. Indoka, hogy bizonytalanná 
válhat a közgyűlés határozatképessége, ezért a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság felhatalmazása valamiféle „mentsvár” lehet; annak 
ellenére, hogy most a közgyűlés dönthet egy rendkívüli közgyűlés 
összehívásáról az adott tárgyban. 
 
Dr. Toller László: közbeveti, a közgyűlés már döntött a pályázaton való 
részvételről. Hogy milyen a pályázat, arról semmiféle eldöntenivaló nincs, 
csak azt szeretnék láttatni, hogy ez a pályázati anyag megfelel-e a 
közgyűlés, vagy a széles közönség ízlésének. Ez a hatásköre a 
közgyűlésnek ún. véleményformáló jellegű, legfeljebb korábbi álláspontjukat 
felülvizsgálhatják és mondhatják, hogy ezzel a pályázattal nem indulnak 
sehol sem amit nem tart valószínűnek. Hangsúlyozza, nem ügydöntő 
közgyűlés lesz, hanem egy rendkívüli ülés, amelyen megtárgyalják ezt a 
témát. 
A másik, nyilvánosan vállalta, hogy a közbeszerzési pályázat végeredményét 
a közgyűlés állapítsa meg. Felhívja a figyelmet a közös felelősségre: e 
szerint, akik kezdeményezték a nyilvános közgyűlést e két tárgyban, azok itt 
legyenek, akiknek pedig döntési kötelezettségük van, mert nélkülük nincs 
döntés, azok szintén legyenek jelen. A maga részéről ígéretet tesz, hogy 
jelen lesz. 
 
Bókay Endre: javasolja, hívjanak össze rendkívüli közgyűlést, de 
amennyiben nem lesz határozatképes, akkor a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság vegye át ezt a szerepet, és döntsön a két 
halaszthatatlan ügyben. 
 
Dr. Gáspár Gabriella: kéri, ne jelentsék ki előre, hogy a közgyűlés nem lesz 
határozatképes, mert akkor valóban nem lesz az, és így az eredeti verzió 
valósul meg. Úgy gondolja, a közgyűlésnek politikai felelőssége van, és nem 
teheti meg azt, hogy ilyen fontos kérdésben a nyilvánosság mellőzésével a 
Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság döntsön. Ez nem csak 
az ellenzékiek, hanem minden képviselő érdeke. A pályázatot nem fogják 
visszavonni, hanem megbeszélik a nyilvánossággal, így a város polgárai 
még a pályázat beadása előtt értesülhetnek arról, hogy nagyjából mit 
tartalmaz. Ez gesztus értékkel is bír. A szöveget nyilván nem fogják olvasni, 
mivel a Kulturális Bizottság ülésén is elhangzott, a pályázatírók nem tartják 
jónak, hogy a szószerinti szöveg a beadási határidőnél sokkal korábban 
felkerüljön az Internetre. 
 
Dr. Toller László: közbeveti, ebben jogos önvédelem van. Ismerik néhány 
város pályázatát. 
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Dr. Gáspár Gabriella: nem is ehhez ragaszkodnak, de úgy gondolja, a város 
közvéleményének legyen joga a pályázatot megismerni, még ha közvetett 
módon is. Meggyőződése, akár a szöveget is már két héttel a pályázat 
beadása előtt fel lehet tenni az Internetre. Erős túlzás azt mondani, hogy a 
még versenyben lévő városok csak arra várnak, hogy az utolsó két hétben 
Pécs pályázatából „elemeljenek” mondatokat. Ennyire nem kell túlzásba vinni 
az önbizalmat. A határidőt akár most is ki lehetne tűzni, mivel a testület 
tagjainak nagy része jelen van. Személy szerint augusztus elejei időpontot 
javasol, hogy a pályázatíróknak lehetőségük legyen az esetleges 
szövegszerű módosítások átvezetésére, vagy apróbb módosítások 
végigvitelére. Ez ne csak formális legyen, hanem legyen értelme is. 
 
Dr. Toller László: túlbeszélték a témát. Egyetért az elhangzottakkal, és 
vállalja a nyilvános közgyűlést. Az ő joga és kötelessége lesz, hogy ennek 
feltételét biztosítsa, és ne járassa le magát azzal, hogy a közgyűlés nem lesz 
határozatképes. A szöveg tekintetében nem kíván kötözködni, már a 
legutóbbi pályázaton is volt másoktól átvett gondolatuk. Sajnos ez egy ilyen 
„műfaj”, a nagyon jó gondolatokat valamilyen módon igyekeznek egymástól 
átvenni. 
 
Az elhangzottak alapján a határozati javaslat 2.) pontjának kiegészítését 
javasolja, az alábbiak szerint: 
„- a közbeszerzési eljárást lezáró döntés, kivéve a hitelfelvétellel kapcsolatos 

közbeszerzést.” 
Ugyanezen pont utolsó bekezdése pedig teljes egészében kimarad. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az előterjesztésről és 
a módosult határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést, valamint a fentiek 
szerint módosított határozati javaslatot 34 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
328/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság részére 
hatáskör átadásáról a közgyűlés nyári szünete idejére 
 

1./ A Közgyűlés nyári szünetében (2005. július 1-től - 2005. 
augusztus 31-ig terjedő időszakban) a folyamatos testületi munka 
biztosítása érdekében a Jogi Igazgatási, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottságra ruházza utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett azon ügyekben való érdemi döntés 
meghozatalát, melyek elhúzódása a város működőképességét 
veszélyeztetik, illetve sérelmet okoznak, kivéve az Önkormányzati 
törvény és az SZMSZ szerint át nem ruházható hatásköröket.  
  
A Közgyűlés a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági 



 42 

Bizottságot a fent megjelölt időszakban felruházza a 3/2005. 
(02.15.) Ör. 15.§ (3) bekezdésében foglalt költségvetési 
tartalékokkal való rendelkezés, valamint az előirányzatok 
átcsoportosításának jogával.  

2./ A Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság – az 1. 
pontban foglaltaktól eltérően - átruházott hatáskörben a város 
vagyonát érintő kérdésekben döntést nem hozhat kivéve az alábbi 
ügyeket:  
 

-  az önkormányzatot érintő jelzálogjoggal, szolgalmi jog 
bejegyzésekkel kapcsolatos eljárások: 

- önkormányzati bérlakások bérlőkijelölése, 
- önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj nélküli 

hasznosítása, 
- a közbeszerzési eljárást elrendelő, lezáró – kivéve a 

hitelfelvétellel kapcsolatos – döntést.  

A bizottság üléséről előzetesen írásban tájékoztatni kell a frakciók 
vezetőit és a frakcióba nem tartozó képviselőket, akik állandó 
meghívottként tanácskozási joggal rendelkeznek.  

3./ A szakbizottságok átruházott hatáskörben a nyári szünet ideje 
alatt is saját működésük rendje szerint járnak el. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Schmidt József bizottsági elnök 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Papp Judit 

címzetes főjegyző, dr. Modrovits Sándor aljegyző, 
dr. Schmidt József bizottsági elnök, 
főosztályvezetők, frakcióvezetők, Balassa Zsoltné 
vezető főtanácsos 

 
 
 
18.) Üres önkormányzati lakások felújítása 
 

Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: miután az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést és a 
határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
329/2005. (06.23.) sz. határozata  
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az üres önkormányzati lakások felújításáról 
 
A Közgyűlés elhatározza az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerinti üres, önkormányzati lakások felújítását. A lakások felújítási 
költségére 20 MFt-ot biztosít, amelynek forrása  a 3/2005/02.15/ 
számú költségvetési rendelet 17.számú melléklet 2.1. „Füzes dűlő 
útépítés” 124.638 eFt-jából fel nem használt 94.500 eFt .  

 
A Közgyűlés utasítja a PVV. Rt-t, hogy az előterjesztés 
mellékletében szereplő lakások felújítását végeztesse el.  
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy  a 
felújítási költség – 20 MFt – utalásáról a felújítási munkálatok  
igazolt elvégzését követően gondoskodjon. 
 
Határidő:  2005.december 31. 
Felelős:  dr. Kelemen László vezérigazgató, dr. Tolnai Márta 

főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre, Soó 

László bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, dr. Sohár 
Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál Józsefné 
csoportvezető, dr. Kelemen László vezérigazgató 

 
 
19.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépése a Pécs–

Mecseki Borút Egyesületbe 
 

Előterjesztő:  Gonda Tibor alpolgármester 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér. 
 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés az előterjesztést és a határozati 
javaslatot 27 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta. 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
330/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépéséről a Pécs 
– Mecseki Borút egyesületbe 
 

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Pécs- Mecseki Borút Egyesülethez (székhely: 
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) csatlakozzon. 
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2. A Közgyűlés a Pécs - Mecseki Borút Egyesület 2005. évi 200.000 
Ft mértékű tagdíj forrását a 2005. évi Költségvetés Idegenforgalmi 
Alapban jelöli meg. 

 
3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet a belépési 

nyilatkozat elkészítésére és felkéri dr. Toller László polgármestert 
a nyilatkozat aláírására. 

 
4. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági főosztály vezetőjét, hogy az 

éves tagdíj átutalásáról gondoskodjék. 
 

5. A Közgyűlés felkéri a Költségvetési Bizottságot, hogy a 2006. évi 
költségvetés elkészítésekor gondoskodjon az egyesületi tagdíj 
forrásának biztosításáról. 
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős: dr. Toller László polgármester 

dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, Juhász István, Soó László bizottsági 
elnök, dr. Varga István, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 

 
 
 
20.) SOPIANAE Terv 
 

Előterjesztő:  dr. Toller László polgármester 
 
Dr. Toller László: tájékoztatásul elmondja, nem a PPP beruházás 
közbeszerzési szakaszánál vannak. Egy olyan munkát készítenek elő – az 
őszi első közgyűlésen, vagy már a nyári Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és 
Közbiztonsági bizottsági ülésen elő kívánják terjeszteni –, mely szerint 
mintegy 8 Mrd Ft-os PPP program keretében a város úthálózatának 40 %-át 
másfél éven belül rendbe teszik. Ez Magyarország városai közül 
pillanatnyilag az infrastruktúrával kapcsolatos legnagyobb vállalás. 
 
Trombitás Károly: az előterjesztés mindössze ennyiről szól, mint amennyit 
polgármester úr elmondott. Azt remélte, ha valamit Sopianae Tervnek 
neveznek, akkor tartalmasabb előterjesztést kapnak. Az előterjesztő még a 
két alrendszert sem nevezte meg. Az egyik a közlekedés, ill. az infrastruktúra 
korszerűsítése, a másik pedig az intézményi korszerűsítés. Az intézményi 
korszerűsítésről legalább annyi tájékoztatást várt, mint a közutak 
felújításáról. Ez sajnos teljes egészében hiányzik a tervből, ezért nem tudja, 
egyáltalán lesz-e. A közgyűlésnek most a terv elfogadásáról kell szavaznia. 
 
Értelmezésbeli problémát észlelt a „Helyzet-megállapítás” címszó alatt lévő 
táblázatnál, amelyben szerepel, hogy 190 és 378 M Ft-ot költenek utak 
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felújítására, majd a következő mondat szerint 2002-ben és az azt megelőző 
évtizedekben ez az összeg évi 60-100 M Ft. 
 
A következő francia bekezdésből látható, hogy évente 4-5000 kátyú 
keletkezik, amelyek helyreállítása a források egyharmadát felemészti. Dr. 
Fekete Éva képviselőtársával egyeztetve arra a következtetésre jutottak, 
hogy sajnos nem sikerül helyreállítani a kátyúkat. Lehet, hogy ennyi 
keletkezik, de vannak már hosszú évek óta meglévők, még a belvárosban is. 
 
A lejjebb található francia bekezdésben olvasható, hogy elemzések szerint a 
gépjárműforgalom 40-50 %-os növekedése várható. Nem lát javaslatot ennek 
a kezelésére, mivel az úthálózat már jelenleg is túlterhelt. 
 
Ez azt jelenthet, amit csak az önkormányzat cége állíthat helyre vagy majd 
ezt is közbeszerzéssel megpályáztatják? Nem tudni, hogyan történik majd 
mindez. 
 
Az előterjesztésben olvasható, jelenleg készül a város közlekedési tervének 
felülvizsgálata. Véleménye szerint ez folyamatosan készül, nem tudja, hogy 
mióta, viszont kellene már egy terv. A PRO URBE-s terv óta – ami 1994-ben 
készült el –nincs egységes terve a városnak. 
 
Két megoldási javaslatot tartalmaz az anyag, az egyik a PPP módszer, a 
másik annak hasonló változata, illetve módozata. Nem szól az előterjesztés 
arról, vajon a második variáció mi lehet. 
 
A „Források meghatározása” cím alatti vastagon szedett szövegrészben arról 
olvashatnak, hogy létrehoznak egy konzorciumot vagy projekt társaságot. 
Mindez a határozati javaslatból kimaradt. 
 
A továbbiakban az előterjesztésben szó van arról, hogy a 8 Mrd Ft-ot hogyan 
veszik fel, illetve még nem tudja a város ez hogyan történik. Annyit lehet csak 
tudni, hogy évi 600-800 M Ft visszafizetését tudja vállalni a város. 
 
A határozati javaslat 2.) pontját idézi: „A Sopianae Terv keretében 
megteremti az önkormányzat az érintett vagyonelemek felújításának, 
fenntartásának és működtetésének hosszú távú feltételeit.” Véleménye 
szerint jó lenne már 9 évi kormányzás után a hosszú távú terveket is 
elkészíteni, de valami előrelépést legalább látnak benne. 
A 4.) pont ugyanaz, mint az 1.) pont, nem tudja, miért kellett még egyszer 
leírni. A 6.) pont arról szól, egyeztetnek a közüzemi cégekkel, hogy 
egyszerre végezzék a beruházásokat, az útfelújításokat időzítik a 
közműfelújításokkal. Ez hosszú évek óta így megy. Amikor évekkel ezelőtt a 
Közlekedési és Kommunális Bizottság tagja volt, már akkor erre hivatkoztak 
minden egyes költségvetési vitánál, hogy ez így történik. 
 
Összegzésül elmondja, szerinte ez egy nagy „lufi”, amely nem sok mindent 
tartalmaz, Az látható belőle, hogy 8 Mrd Ft hitelt akar felvenni a város, de 
hogy ezt a pénzt hogyan akarja elkölteni, arról semmit nem írnak. 
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Dr. Toller László: amúgy a „lufi” sok mindenre jó, ha viszont ügyetlen ember 
kezeli, akkor kidurran. Ha képviselőtársa nem látja az előterjesztésben a 
lényeget, az tényleg komoly problémát jelent. Semmiféle hitelfelvételről nincs 
szó a 8 Mrd Ft tekintetében, ez PPP, azt jelenti, hogy a közszféra és a 
gazdaság együttműködik abban, hogy hosszú távú programokat dolgozzanak 
ki és feladatokat oldjanak meg. Erről illene többet tudni, hiszen többször 
előfordult már ezzel kapcsolatos előterjesztés a közgyűlésen. 
 
Megjegyzi, ha képviselőtársa eddig itt ült a közgyűlésben, és nem vette 
észre, - és ez zavarja egy kicsit – hogy egész más dimenziójú útról van szó, 
amikor 8 Mrd Ft-ot elköltenek másfél év alatt. Ez a város 750 km-es 
úthálózatának 40 %-ának teljes rendbetételét jelenti. Megállapítható, 
képviselőtársa tehát nem nagyon érti, miről van szó, de ez még mindig nem 
baj. A baj az lenne, ha ezt a tervet nem indítanák el. 
 
Emlékeztet, az ún. 2. számú variációra az intézményhálózat rendbetétele. 
Trombitás Károly képviselőtársa is jelen volt, amikor ennek az ütemezését 
hosszú távra – és valamennyi intézményre vonatkozóan – elfogadta a 
testület. Megvan a közvetlen ez évi és a jövő évi megvalósításra vonatkozó 
teljes ütemterve. Ez kerül egy olyan rendszerbe, ahol megint előrehozott 
forrással számolnak, hosszú távú kötelezettségvállalással, tehát kiteljesedik 
egy program. Mi teszi ezt lehetővé az út tekintetében? Képviselőtársa talán 
elfelejtette, hogy eddig egyetlen kormánytól sem – beleértve a Horn 
kormányt is – belterületi utakra 1990. óta semmiféle finanszírozást nem 
kaptak az önkormányzatok. A 2005-ös költségvetési év az első, amikor 
megnyíltak regionális források arra, – 1.- Ft-hoz 1.- Ft keretében – hogy 
pályázhattak. Hosszú távon azzal számolnak, hogy ebbe a PPP programba 
bele fog épülni az az önkormányzati és regionális forrás rendszer is, amit 
pályáztatni lehet hosszú távon. 
Az Európai Unió 2007-2013-as költségvetésében belterületi úthálózatok, 
kifejezetten nemzeti feladatok, intézményekkel kapcsolatos fejlesztések nem 
szerepelnek, ezt nem vállalja be az Unió. Ez Unión kívüli finanszírozási 
feladat, az önkormányzatnak viszont ezek működési alapegységei. Erre az 
önkormányzatnak komoly, hosszú távú terveket kell készíteni, és a 
megvalósítást elkezdeni, hiszen nem számíthatnak különösebb külső 
forrásra, a maguk erejéből kell megoldani. Megjegyzi, négypárti 
megállapodás született végre valamiben Magyarországon, ez az 
önkormányzati törvény módosítása, melynek lényeges eleme lesz, hogy az 
Uniós pályázatokhoz szükséges önkormányzati hitel, kívül kerül a 
hitelgazdálkodáson teljes egészében, nem számít bele a hitelkeret korlátba. 
Ez annyit is jelent, hogy már most, amelyeket ilyen célra vettek fel vagy 
kötnek le el kell különíteni egymástól, és azt külön kezelik. Augusztus 1-től 
megnyílik ez a lehetőség, ha a szükséges törvényt elfogadja a Parlament. 
 
Kéri, amikor egy jó dolgot kritizálnak, akkor próbálják megnézni, hogy 2-3 év 
múlva hogyan néz ki a város úthálózata. Ennek a feltételeinek a 
megteremtéséről van most szó. Az elmúlt két évben több mint 1.2 Mrd Ft-ot 
fordított a város az utakra. Egyben viszont igaza van Trombitás Károly 
képviselőtársának, nem 2002. az az időpont, hanem 2000., mert az 
előterjesztés előző részéből pontosan következik, hogy 2000-től sorolják fel, 
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mennyit fordítottak az úthálózat fejlesztésére. Ez nagyvárosi lehetőséget 
figyelembe véve elég jó teljesítmény. 
 
Bejelenti, a Fátyol utcában az utat a Szocialista frakció lekátyúzta, az 
ellenzéki oldalról elfelejtettek részt venni, pedig kaptak meghívást. 
 
Dr. Toller László polgármester átadja az ülés vezetését Gonda Tibor 
alpolgármesternek. 
 
Erb József: előrebocsátja, a közutak állapota neuralgikus pontja a városnak. 
Szeretné, ha ez az előterjesztés – ami a Sopianae Terv” nevet kapta – 
nemcsak PIÁR akció lenne. Azt szeretné, ha az utak 40 %-ának felújítása 
valóban megtörténne. Az előterjesztés viszont, ha csak a címeket nézik is 
„javasolt, figyelembe veendő, lehetséges és szükséges résztvevők, 
lehetséges tőke- és kamatfinanszírozás”-t tartalmaz. Az anyagban 10 éves 
hitelről van szó, a határozati javaslatban már 20 éves hitelről olvashatnak. Az 
előterjesztésben a kamatoknál 2,13 % LIBOR +2,5 %, illetve 1,5 % van 
feltüntetve. Ez azt jelenti, hogy londoni bankközi kamatnak a 2,13 %-a. Írják 
ki, hogy ez mennyi. A LIBOR változhat, de körülbelüli értéket lehetne írni. Ez 
elég magas. 
 
A mellett, hogy a város úthálózatának a fejlesztését nagyon szeretné, 
megállapítja, az előterjesztés sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz. 
Feltételezi ez azért van, mert nem volt elég idő a kidolgozására. Úgy 
gondolja, ha a közgyűlés ilyen határozatot hoz, akkor megérdemelnék, hogy 
egy alaposan kidolgozott előterjesztés kerüljön a testület elé. A feltett 
kérdéseiktől, azok megtárgyalásától – amit Trombitás Károly képviselőtársa 
is említett – nem tudnak eltekinteni. Természetes, hogy az ellenzék elviekben 
támogatja az útfelújítási programot. Azonban ilyen alrendszerek és 
kidolgozatlanságok kapcsán természetes, hogy kérdések merülnek fel 
részükről. 
 
Trombitás Károly: sajnálja, hogy az előterjesztő dr. Toller László 
polgármester nem tud részt venni a vitában. Elmondja, egy tervnek vannak 
formai és tartalmi követelményei. Mérnök lévén ezzel számtalanszor 
találkozik. Ez a terv semmi, egy ötletelés, megoldási javaslatot nem igazán 
mond. Dr. Toller László polgármester a felszólalása elején azt mondta, hogy 
nem vesznek fel hitelt. Majd a hozzászólása végén pedig a hitelről beszélt. 
Az előterjesztésben a 3. oldal elején olvasható: „Hitelkonstrukció fő 
számadatai…”. Ezt követően írnak kamatról, saját erőről, törlesztésről. 
Véleménye szerint ezek a tipikus hitelnek az ismérvei. 
 
Továbbra sem kapott választ – azon túl, hogy 8 Mrd Ft-ot elköltenek, és 
remélhetőleg végre lesznek hosszú távú tervek is, és javul az úthálózat, mely 
utóbbiról Erb József képviselőtársa elmondta, azt teljes mértékben 
támogatják – a hogyanra. 
 
Várbíró Péter: a határozati javaslat 5.) pontja azt tartalmazza, hogy a 
közgyűlés elviekben támogatja a Sopianae Terv első ütem 8 Mrd Ft értékű 
útkorszerűsítési program elindítását 20 éves futamidővel. Kérése dr. Toller 
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László polgármesterhez, hogy a tárgy megnevezésébe fogadja be az „elvi 
alapvetése” szövegrészt, így a cím „Sopianae Terv elvi alapvetése” lenne. 
Bejelenti, - a polgármester jelenleg nincs az ülésteremben - néhány perccel 
ezelőtt mellette állt, és azt mondta, ezt a javaslatot befogadja. 
 
A PPP-vel kapcsolatban nem ért egyet a Szocialista frakció véleményével. 
Ez nagyon hasonlít a budapesti SZDSZ-jellegű városi rekonstrukcióhoz, ami 
a választást megelőzi. Nagy a gyanú, hogy a pécsi szocialisták a budapesti 
liberálisoktól tanultak ebben. 
 
Bókay Endre: megnyugtatja képviselőtársait, nem tanulták senkitől, náluk ez 
bevett gyakorlat, és utal az intézmények közvilágításának pályázatára. Itt is a 
magántőke bevonásával újítják fel az iskolákban és más közintézményekben 
a közvilágítást. 
A Sopianae Terv nagy volumenű, összetett terv, amelyet nem utoljára 
tárgyalnak és rendezik le a mai döntéssel. Arról van szó, hogy a lehetőséget 
megadják, megindítják a pályázatot. Van egy részletesen kidolgozott anyag, 
amellyel a PVV Rt. rendelkezik. Ezen anyag alapján készült az előterjesztés, 
amely a későbbiekben még visszakerül a testület elé, amikor is 
meghatározza a közgyűlés, hogy mely városrészekről, utcákról lesz majd szó 
a felújítás kapcsán. Lesz egy következő forduló, amikor megtörténik annak 
az elbírálása, hogy mik kerülnek bele. 
Az előterjesztésben van egy másik utalás is, hogy ez nemcsak a város 
egyedüli akciója, hanem szeretnék az összes olyan közszolgáltatót bevonni 
az útfelújításokba, amelyek bizonyos alépítményekkel rendelkeznek. Így pl. 
Az E.ON, a PÉTÁV-ra, a vízvezetékekre, szennyvízhálózatra, egyebek. A 
cégek is részt vennének a felújításokban oly módon, hogyha egy útszakaszt 
rendbe tesznek, akkor történjen meg, hogy fél – egy év múlva újra felbontják, 
és majdhogy nem egy kátyúzás szerűséget végeznek el rajta. Komoly, 
összehangolt munkáról van szó, ahol a kezdeményező szerep a városé. 
Minden a város kezében van, ezt másnak nem is adhatja át. Azt is kérik majd 
a közszolgáltatóktól, közüzemi hálózatot működtető szervezetektől, hogy 
azzal a költség csökkenéssel – miután itt az útfelbontás és a visszatakarása 
az útnak nem kerül külön pénzbe – vegyenek részt, kapcsolódjanak be ily 
módon a költség viselésébe. Van benne bizonyos mértékű bizonytalanság, 
hogy ki, milyen módon vesz majd részt ezeknek a finanszírozásában 
 
Kéri képviselőtársait, ne szaladjanak túlzottan előre, ne várjanak olyan 
dolgokat az előterjesztéstől, amit majd csak a munkafolyamat 
megkezdésekor tudnak eldönteni, hogy hol, mikor, mire kerüljön sor, továbbá 
a finanszírozás további részletei hogyan történjenek meg. Elképzelésük, 
hogy most egy keretet ajánlanak meg. Az első lépcsőben az történik meg, 
hogy kik, milyen feltételek mellett, hogyan tudják lebonyolítani ezt a dolgot, 
továbbá a közbeszerzési eljárás megkezdésére kerül itt sor. A konkrét 
lebonyolítás kérdése újra és újra visszakerül a közgyűlés elé. Úgy gondolja, 
hogy ebben még többször fognak vitát folytatni, ami nyilván az ügy minél 
jobb, színvonalasabb megvalósítását eredményezi. Most ne kérjenek olyan 
részleteket, ami még nem lehet az előterjesztés tárgya, hanem indítsák el a 
közbeszerzést, - úgy értették, hogy Erb József képviselőtársuk is 
maximálisan támogatta ezt – és azt követően szeptemberben-októberben, az 
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elkövetkezendő időszakban kerüljenek újabb és újabb variációk a testület 
elé, a konkrét kivitelezés meghatározása tárgyában. 
 
Gonda Tibor: jelzi, a szólásra jelentkezők után ő is szeretne szólni, majd a 
vitát Kukai András és Juhász István bizottsági elnökök zárnák. 
Értelemszerűen, ha még lesz hozzászólásra jelentkező, a bizottsági elnökök 
előtt ők is szót kapnak. 
 
Nagy Csaba: tudja, választási év következik. Azt azért nem gondolta volna, 
hogy az önkormányzat a választási ciklus végére eljut odáig, hogy felveszi a 
törvényileg szabályozott maximális hitelt egyik évről a másikra. 2004-ben, 
2005-ben gyakorlatilag szinte fullra futtatja ezt a lehetőségét, soha nem látott 
mértékig felemeli a hitelkeretét, hitelállományát. Tavalyi év végén 4.5 Mrd Ft 
volt a hitelállomány, ebben az évben pedig meg fogja haladni a 6.5 Mrd Ft-ot. 
Mindezt teszi a fejlesztés oltárán. De hogy egy ilyen program 
vonatkozásában van bátorságuk az előterjesztés alapján 8 Mrd Ft-os 
fejlesztésbe belevágni, ezt azért nem gondolta volna. Miért mondja ezt? 
Azért, mert az anyagban szereplő táblázatból az olvasható ki, hogy  évente – 
20 éven keresztül – az első türelmi évet leszámítva – ez az év pontosan 
2006., amikor a választások lesznek, nyilvánvaló ezt a költségvetési évet 
nem szabad ilyenekkel terhelni – 514 M Ft-ot kell 20 éven keresztül kifizetni 
ahhoz, hogy a 8 Mrd Ft-os program elinduljon. Ezen felül nincs pénz az 
önrész biztosítására. Idéz az előterjesztésből: „20 % saját erő, amit a 
kivitelező biztosítana” Ez a mondat önmagában vicces, minősíti azt a 
tragikus helyzetet, ahová gyakorlatilag a költségvetés le van züllesztve. Már 
a saját erőt sem tudják egy ilyen programhoz biztosítani, ami szintén plusz 
jelent kötelezettségvállalást, igaz nem 20 évre, hanem 10-re, 235 M Ft-ért. 
Úgy gondolja, az a politikai reklám, amit ezért a választások idején be lehet 
zsebelni az egyes politikai szereplések alkalmával, nem éri meg. Nem éri 
meg ezért ekkora anyagi áldozatot vállalni. Ez az anyagi áldozat azt jelenti, 
hogy a városnak a mozgásterét a nullához képest is lezüllesztik. Nem jut 
pénz semmiféle fejlesztésre. 
 
A legborzasztóbb az egészben, hogy közbeszerzést akarnak kiírni, miközben 
a tervezések sehol nincsenek. Miközben azt olvassák, hogy a PK Rt. azért 
nem tud közlekedtetni a városban alacsony padlózatú buszokat, mert nem 
tudnak felkapaszkodni a mecseki útvonalakon, mert alkalmatlanok a 
kialakítások rá. Miközben arról beszélnek 10 éve, hogy jó lenne, ha a 
kétpúpú felüljárót megpróbálnák bővíteni, kétszer kétsávosítani, vagy ezt az 
útvonalat Kertváros irányába végig úgy megépíteni, hogy haladhassanak rajt 
a gépjárművek, és ne legyenek rajta 40 km-es sebességkorlátozások. Évek 
óta beszélnek arról, hogy próbálják megcsinálni ezen az útvonalon – a 
Plázánál – a körforgalmat. Ezekről szó sincsen az anyagban. Ha a pénzt 1.5 
– 2 év alatt akarják elkölteni, akkor ebből az lesz, hogy valamilyen nagy 
nemzetközi tőkés cég idejön, – aki ezt meg tudja finanszíroztatni – és a pécsi 
cégek harmadik, negyedik alvállalkozásban bejöhetnek talán majd taligát 
tolni. A pécsi cégeket megint kizárják ebből az egészből. Ki jár megint jól? 
Azok a nemzetközi cégek, amelyek képesek ekkora pénzeszközt ilyen rövid 
idő alatt idehozni a városba. 
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Attól fél, - ahelyett, hogy előre meghatározott programok és tervek keretén 
belül költenék a városra, feljavítanák a várost, módosítanák az utak 
útvonalát, megfelelő tervezés után költenék el a pénzt - hogy 1.5-2 év alatt rá 
fogják önteni az aszfaltra az újabb aszfaltréteget, és igazából sok minden 
más nem fog változni. Másfél-két év alatt ezeket megterveztetni, 
leegyeztetni, pályázatokat kiírni, lefuttatni a munkákat, nem téli viszonyok 
között megcsináltatni, csak rohamtempóban lehet. Ezekre egyszerűen nem 
lesz idő, mert nincsenek megfelelően előkészítve. 
 
Bókay Endre: Nagy Csaba képviselőtársa figyelmét valószínűleg elkerülte 
egy tény. Az előterjesztésben szerepel, hogy a város teljes úthálózatának 
műszaki állapotát felmérték, mely két éves munka volt, - nem arról van szó, 
hogy most hirtelen döntenek valamiről – és az anyagban vastagon van 
szedve, hogy 20 Mrd Ft-ra lenne szükség a teljes úthálózat 
rekonstrukciójához. Alapos, körültekintő munka történt. Elkészült a Pécsi 
Építési Szabályzat, ami szintén kritérium volt ahhoz, hogy ide kerüljön 
egyáltalán ez a terv. Az úthálózat műszaki állapotának felméréséhez kellett 
az, hogy a város építése, fejlesztése hosszú távon milyen lehet. 
 
Soha nem fordult elő, hogy elkapkodott módon hoztak volna a testület elé 
bármiféle előterjesztést. Az intézményhálózatnál például a felmérés a 
pincétől a padlásig megtörtént, hogy az egyes épületekben milyen 
változásokra, fejlesztésekre, milyen rekonstrukciókra van szükség. Ez 
szintén másfél éves munka anyaga volt, mely két kötetet töltött meg, és ezt 
tették le az asztalra. Erről Meixner András intézményfejlesztési tanácsnok 
készített részletes tervet, ami több évre előre ütemezi a felújításokat. Nem ért 
egyet azzal a hozzászólással, hogy választási vagy bármilyen évről lenne 
szó. Véleményük szerint ez az ügy szempontjából teljesen mellékes, ha 
olyan útjai lesznek a városnak, amelyek járhatóak és méltóak az Európa 
Kulturális Fővárosa megjelenéséhez. 
 
Dr. Bretter Zoltán: kéri képviselőtársait, hogy a „liberálisozást” hagyják abba 
a közgyűlésben. Elhangzott, hogy a köz- és a magánpartnerség folyamán 
vagy ennek közreműködésével valósul meg egy program. Szerinte ez 
rendben van, mely nem feltétlenül liberális sajátosság. Lehet, Várbíró Péter 
képviselőtársa is arra gondolt, majd egyszer az államnak vagy az 
önkormányzatnak lesz annyi pénze, hogy minden költséget magára vállaljon. 
Ez természetesen nem így van. 
 
Az SZDSZ frakció támogatja ezt a tervet. Felhívja a figyelmet, hogy a tervben 
foglaltak az úthálózat kb. 40 %-át, főként a főbb közlekedési útvonalakat 
érintik majd. A megmaradt 60 %-ot valamilyen módon kezelni kell. Ezek 
részint útépítések, részint útfelújítások lesznek. Ha az úthálózatról 
beszélnek, akkor a rossz állapotban lévők teljesen jogosan háborítják fel a 
lakosokat.  
Javasolja – akár egy mondat erejéig – az előterjesztésben tüntessék fel, 
hogy tovább akarnak lépni a Sopianae Tervben. Egy komplexebb tervről van 
szó, és valamilyen módon egy fajta megoldást kívánnak kidolgozni a 
maradék 60 %-nak az útfelújítására, útépítésére is. Csak egy mondatot kér 
ebben az előterjesztésben, amely lehetővé teszi, hogy a Sopianae Terv 
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valóban a teljes úthálózatra vonatkozhasson. Természetesen van olyan 
javaslatuk, amely szintén bizonyos értelemben a magántőkét, illetve az 
önerős építkezést érinti. Kéri, az önerős lehetőséget biztosítsák a 
közműtársulások mintájára, útépítések, felújítások esetén is a lakosság 
számára, illetve próbáljanak meg ebbe is magántőkét bevonni. Javasolja a 
következő mondatot beépíteni az előterjesztésbe, amely nagyjából úgy szól, 
hogy a Sopianae Terv részeként a további útfelújításokra, útépítésekre is 
programot dolgoznak ki. Kéri ez szerepeljen az előterjesztésben, 
amennyiben elfogadható mások számára is. 
 
Gonda Tibor alpolgármester visszaadja az ülés vezetését dr. Toller László 
polgármesternek. 
 
Gonda Tibor: úgy ítéli meg, igen nagy horderejű az előterjesztés, 
gondolatisága korszerű, a felvázolt feladat elvégzése szükségszerű. 
Ugyanakkor úgy érzi, az ellenzék részéről eddig hozzászólt képviselők 
mondandójának a valóságtartalmára oda kell figyelni, és amit mondtak a 
következő előkészítési szakaszban képezik a megfontolás tárgyát. Ahogy 
Várbíró Péter képviselőtársa is ráérzett, valójában ma egy elvi döntést kell 
meghozni, hogy zöld utat adnak-e a Sopianae Tervnek. Senki nem gondolja, 
hogy itt egy komplex, teljesen átgondolt, minden elemében konzisztens 
tervet tárnak a közgyűlés elé. Az előkészítése sok munkával jár, – amelyre 
Bókay Endre képviselőtársa részletesen is kitért – ezért azt gondolták, 
mielőtt az alapos és részletes munkát elkezdik, hozzák meg először az elvi 
döntést arról, hogy e szerint végezzék-e a következő feladatokat. Ha csak a 
közútfejlesztésre, úthálózat javításra kitérnek, akkor legalább három 
alternatíva áll előttük. Az egyik, hogy nagyjából a jelenlegi struktúrában 
folytatják a munkát tovább. Az előterjesztéssel demonstrálni szeretnék, hogy 
nem ezt kívánják. Úgy gondolják, hogy politikailag prioritást kell kapjon ez a 
terület. Mint ahogy az előterjesztés is jelzi, az úthálózat állapota olyan 
mértékben elavult, hogy a romlás most már exponenciális, és az évenkénti 
kis toldozgatással nem állítható meg a folyamat. A másik verzió az, hogy a 
nevesített évi 500-600 M Ft-ra felviszik az évenkénti támogatást. A harmadik 
pedig az, amit az anyag tulajdonképpen sugall, hogy jelentősebb összeggel 
hozzák rendbe legalább az úthálózat 40 %-át., hogy az úthálózat 60 %-ának 
egy jelentős része az elmúlt évek fejlesztései révén olyan jó állapotban van, 
ami nem igényel további fejlesztést. A regionális pályázatokon való 
részvétellel, és az ott nyerhető pénzekkel ennek a 60 %-nak a kezelése 
biztosítva lehet. 
 
Javasolja, hogy a testület az elvi döntést hozza ma meg, melynek alapján 
megindulhat a következő hónapokban a Városfejlesztési Főosztály 
koordinálásával egy nagyon hatékony munka. 
 
A határozati javaslat 6.) pontja tartalmazza, hogy számos, már folyamatban 
lévő konkrét tervezési feladatnak egy integrált keretrendszerét ki tudnák 
alakítani. Zajlik az ISPA beruházás sok-sok milliárddal, és pár évig még 
jelentős feladatot ad. A hiányzó önrész előteremtése tekintetében - amelyet 
tudomása szerint dr. Toller László polgármester jól menedzsel - esély van 
pótlólagos EU-s források megszerzésére. Ezeket mind-mind figyelembe kell 
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venni. Javaslatként megfogalmazódott a Pécsi víz – Pécsi völgy projekt, 
amely több milliárdos tétel, ezen kívül a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodás 
projekt, az ÖKO-város – ÖKO-régió program, a versenyképességi projekt, 
melyek érintik a határozati javaslat 6.) pontjában felsorolt területet. Időszerű, 
hogy a közgyűlés kimondja, a Sopianae Terv keretében a különböző 
tervezési munkákat integrálni kívánja és egységes, kerek, jól átgondolt 
struktúrát kíván a következő hónapokban a közgyűlés elé terjeszteni. A 
határozati javaslat 7.) pontjában megfogalmazottakkal összefüggésben 
elmondja, az Európa Kulturális Főváros kabinetjén belül a fejlesztéssel 
foglalkozó csoport kiemelten kezeli ezt a kérdést. A közterületek rendezése, 
a zöldterületek állapotának fejlesztése nélkül nem lehetnek méltóak az 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére. Ezek mind-mind logikus alapon 
megfogalmazott szükségszerűségek. Ma nem nagyon lehet előttük más út, 
mint igent mondanak arra, hogy ezt a fajta tervezői munkát fel kell vállalni és 
meg kell gyorsítani. A maga részéről azokat a szakmai észrevételeket, 
amiket Trombitás Károly, Nagy Csaba, Erb József és Várbíró Péter 
képviselőtársai megfogalmaztak, természetesen a munka során figyelembe 
fogja venni. 
 
Trombitás Károly: a jól előkészítettség az ellenzék részéről nem azt jelenti, 
hogy egy tervben elhatározzák azt, hogy majd tervezni fognak hosszú távra. 
Elhangzott, elkészült az utak állapotának felmérése. Megkérdezi 9 évig eddig 
tudtak eljutni, hogy most elkészült egy állapotfelmérés? Úgy gondolta, hogy 
ez készen volt, amelyet mindig karban kell tartani. Az utak állapota arra utal, 
hogy  9 évig nem sok mindent tett azért a kormányzó koalíció, hogy ne ilyen 
állapotban legyenek. Két éve nem történt olyan beruházás, amikor a 
lakosság által befizetett 50 %-hoz az önkormányzat 50 %-ot mellé téve tudna 
utakat építeni. Példaként említi a Bálicsi út 23-at, itt a lakók szívesen 
hozzájárulnának 50 %-kal az útépítésbe, de az önkormányzat nem teszi 
mellé a másik 50 %-ot. 
 
Mennyire van előkészítve ez a terv? Annyira van előkészítve, hogy pl. ezt az 
közgyűlési előterjesztést nem sikerült a „rendes” postával kiküldeni, utólag 
kapták meg a képviselők. Az anyag elején szerepel, hogy az előterjesztést 
megtárgyalta a Közlekedési és Kommunális Bizottság  2005. június 23-án, 
vagyis ma. Hát ennyire van előkészítve. A Költségvetési Bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést – úgy gondolja a Közlekedési és Kommunális 
Bizottság javaslatai alapján – szintén 2005. június 23-án, tehát ma. Aztán a 
Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést ugyancsak a mai napon. Tehát jól elő van ez készítve, csak 
nem látszik, mert ma is 2005. június 23. van. 
 
Dr. Toller László: úgy gondolja, amiben nem kell vitatkozni, nem 
vitatkoznak. 
 
Kukai András: amikor Pécs város úthálózatával kapcsolatos kifogásokat 
hallja, akkor mindig szomorú. Az előterjesztés tárgyalása során még 
szomorúbb, hogy Trombitás Károly, Nagy Csaba, Erb József képviselőtársai 
csak annyit éreztek ki az anyagból, amit megfogalmaztak. Elmondja, 
keretjellegű az előterjesztés, és az elvi döntés meghozatalához fontos, hogy 
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a közgyűlés egyetértsen vele. Erről beszélt Bókay Endre képviselőtársa, 
szólt Gonda Tibor alpolgármester, és ezt kéri most jelen esetben az 
előterjesztő a képviselő-testülettől, hogy a részletes, kidolgozott 
feltételrendszert ismételten idehozza a testület elé. 
 
Emlékeztet, amikor Pécs város közvilágítás-hálózatának korszerűsítését 
készítették elő, az egy éves előkészítő munkával történt. Abban az esetben 
is előbb a keretjellegét határozták el a feladatnak. Ezt követően a részletes 
feltételeket majd egy évig készítették elő annak érdekében, hogy korszerű és 
költségkímélő legyen Pécs város közvilágítása. Jelen előterjesztés is arról 
szól, hogy most hoz a testület egy elvi döntést, majd következik a részletes 
feltételrendszer kidolgozása annak alapján, amiről szó volt, hogy az úthálózat 
állapot felmérése megtörtént a PVV Rt. részéről. Ilyen értelemben nem érti 
képviselőtársai hozzáállását, mivel állandóan kifogásokat emelnek az 
úthálózat állapotával kapcsolatban. 
 
Felmerült, hogy a közlekedés-fejlesztés koncepcionális előkészítéséről csak 
beszélnek. A testület figyelmébe ajánlja, hogy már egy munkaközi 
megbeszélésen túl vannak és június 29-én pedig együttes ülésen a Város- 
és Környezetfejlesztési Bizottsággal szintén munkaközi megbeszélésre kerül 
sor a közlekedés-fejlesztési koncepcióról. Több meghívott vendég lesz jelen 
ezen téma tárgyalásán, nemcsak képviselő-testületi tagok, hanem külső 
meghívottak is. Kéri a testületet, hozzák meg a döntést, dolgozzák ki a 
részletes feltételeket. Most még sok mindent csak vagylagosan, feltételes 
módban tudnak megfogalmazni, és ezek majd a részletes kidolgozás során 
kerülnek az asztalra. 
 
Dr. Bretter Zoltán képviselőtársa a teljes felújítással kapcsolatban tett 
megjegyzést. Erre utalnak az előterjesztésben. Tudni kell, ha a teljes 
úthálózatra akarják kiterjeszteni a fejlesztést, akkor 20 Mrd Ft-os 
nagyságrendről kellene beszélni. 
 
Két évvel ezelőtt a PVV Rt. 400 M Ft-os hitelfelvétellel próbált úthálózat 
javítást végezni a fő forgalmat lebonyolító úthálózaton. Felületi bevonással 
javította az úthálózatot. Számtalan példa azt mutatta, ha 6 vagy 8 évig az 
úthálózathoz nem kell kátyúzással hozzányúlni, akkor a felületi kezelés 6-8 
évig megfelelő állapotú utakat jelent. A Magaslati út, a Tettye utca, a 
Papnövelde utca ilyen felületi kezeléssel karbantartott úthálózat, itt nem kell 
külön kátyúzást elvégezni. Ezért gondoltak arra, hogy nagyléptékű feladatot 
vállalnak fel hosszú távon. 
 
Dr. Toller László: valaminek az indításáról, a tervezés folyamatának a 
megkezdéséről van szó. Nem is érti, hogy miről vitatkoznak. Ha egyetlen 
konkrét javaslat lett volna a határozati javaslattal kapcsolatban, akkor elfogad 
mindenféle kritikát, de nem volt, és eltelt egy óra vitával. 
 
Várbíró Péter: megkérdezi dr. Toller László előterjesztőt, elfogadja-e a 
napirendi pont tárgyaként a „Sopianae Terv elvi alapvetése” megjelölést? 
 
Dr. Toller László: tökéletes a megfogalmazás, jelzi befogadja. 
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Nagy Csaba: látszik, hogy a Szocialista frakció a kiadások növeléséhez ért. 
Végre meg kellene azt is válaszolni, hogy értenek-e esetleg a bevételek 
növeléséhez. Azt látni, hogy hitelfelvétel mint ötlet az már kimerült, ennél 
többet kellett a mai közgyűlésre hozni, gyorsan, hirtelen a nyári szünet előtt. 
Ez sikerült is, hiszen a 8 Mrd Ft-os újabb elkötelezettség párját ritkítja. 
Megjegyzi, amit az elmúlt évek során sikerült hitelként felhalmozni, ez 
meghaladja 1 Mrd Ft-tal, ezért nem akármilyen előterjesztésről van szó ilyen 
vonatkozásban. 
 
A Sopianae Terv olyan név - Várbíró Péter képviselőtársa javaslatával 
szemben –, aminek „húzása” van, ennek nagy tartalmának is kell lenni. 
Olyan tartalmának, amely megújítja a várost, egy új, felfelé ívelő pályán 
indítja el. Az előterjesztést olvasva a következő megnevezéseket lehetne 
adni neki tárgyként, pl. „lyuktömedékelő projekt”, „kátyúzási terv 2006-2007-
re a választások idejére”, és talán a legjobb: „amit nem csináltunk meg az 
elmúlt 9 évben terv”. Véleménye szerint nem szabad olyan helyzetet 
teremteni az előterjesztéssel, hogy ekkora pénzügyi terheket vegyen a város 
a nyakába úgy, hogy mögötte nincsenek koncepciók, nincs terv, nincsen 
kész projekt-terv. A mai napig senki nem tud semmiféle konkrétumot 
mondani ezzel kapcsolatban ebben a testületben. Sajnálkoznak azon, hogy 
az ellenzék nem érti az előterjesztést, úgy gondolja sokan vannak így, mert 8 
Mrd Ft-ot kátyúzásra elkölteni a jelen pénzügyi és gazdasági helyzetben 
felelőtlenség előre elkészült tervek nélkül. 
 
Dr. Toller László: képviselőtársa még 20 évig itt ülhet a testületben, és 
évente költhet 600 M Ft-ot a város útjaira, és akkor annak a 40 %-át a 20 év 
alatt felújítják. Ez az egyik lehetőség. A képviselő úr kora ebbe belefér, 
lakossági támogatottsága nagy, párttámogatottsága kiváló. És akkor így 
lehet dolgozni a városban. Vannak mások, akik előbb akarnak Európába 
érni, és ha vannak jó ötletek, akkor megpróbálnak ezekkel jobban élni. Ne 
felejtsék el, 20-30 éves lemaradást kell bizonyos tekintetben behozni. Ennek 
a városnak az első ciklus lemaradását is be kell hozni, amikor is egy fillért 
sem fordítottak utakra. Meg kell nézni az akkori költségvetéseket, apróbb 
járdajavítások és néhány kátyúzás volt az önkormányzat „hatalmas” 
útfejlesztési teljesítménye. Hogy 9 év alatt ennyi utat építettek, az 1.5 Mrd Ft-
nál többet jelentett. Most van egy más lehetőség, melyet ez évben nyitott ki a 
jogszabály, mely az ún. PPP, amellyel azonnal éltek azért, mert voltak 
előkészített terveik, és ma már hajszál pontosan tudják, mekkora az 
úthálózat. 1998-tól 2000-ig azzal kampányolt, hogy 540 km belterületi útja 
van a városnak. Tavaly alaposabban utána mértek, - ezt 1999-ig nem 
csinálta meg senki – és 640 km út volt. Majd modern eszközökkel, 
lézertechnikával ismét megmérték, és kiderült, hogy 750 km a város 
belterületi úthálózata, és ezt kezelni kell. Ha ennek az úthálózatnak a 40 %-
át kijavítják, akkor előbbre jutnak, hozzátéve, hogy 10-15 %-ával már készen 
lesznek, így 50 %-nál több lesz két év múlva a teljesen rendbe tett út. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy gyakorlatilag a Tüzér utcától az egyetemig 
elkészült az a körgyűrű, aminek az egyetlen gyenge pontja ma már az Ifjúság 
úti szakasz. Ha valaki megkérdezi, mit csináltak 9 évig, akkor el tudnak 
számolni. És mellette még el tudnak számolni a következőkkel: Jókai tér, 
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Jókai utca, Ágoston tér. Ha ezt valaki utánuk csinálja, örül neki, ha jobban 
csinálja annak még jobban örül, de igyekeznek ők maguk jobban csinálni. 
 
Demagóg módon hangoztatják azt, hogy 8 Mrd Ft elkötelezettségről van szó. 
Bejelenti, ez az elkötelezettség 20 évre szól. Szerezzen képviselőtársa 8 Mrd 
Ft-ot 20 évre olyan kamatokkal, amiket ajánlanak most a piacon. Állnak 
elébe, lehet jönni, és versenyezni kell a pályázaton, amit most majd kiírnak.  
 
Az intézményekkel kapcsolatban nem is érti, hogy miről beszélnek. Elmondta 
Trombitás Károly képviselőtársának a vita elején, hogy teljes egészében 
megtervezték az intézmények felújítását. Ez min alapult? A városban senki 
nem tudta, hogy hány négyzetméter intézmény van, nem volt állapotvizsgálat 
az 1970-es évek óta. Ezt a vizsgálatot elvégezték, mely több mint 1 és 
háromnegyedév munkáját jelentette, és a pincétől a tetőig valamennyi 
intézmény teljes felmérését, feltárását, állapotvizsgálatát elvégezték. Most 
írják ki folyamatosan az energetikai pályázatokat. Ebben a folyamatban is 
előbbre lehet jutni, mert itt maradványérdekeltségről van szó, és 
gazdaságosan, gyakorlatilag kevés pénzből tudják megvalósítani. A végső 
kialakítást gyorsított felújítási programban, II. ütemben szeretnék elvégezni. 
Ez hosszú távú kötelezettséget jelent a városnak? Igen. Úgy terveztek 1998-
ban is, és úgy építenek fel minden költségvetési évet, hogy az 5 alapvető 
gazdasági és  várospolitikai determinációt folyamatosan fenntartják, és ezt 
hosszú távú programok keretében fogalmazták meg. Nem engedik letérni a 
fejlődésről a várost. Nem engedik a pénzt elpocsékolni. Az önkormányzatnak 
megvannak az alapfeladatai, erre koncentrálnak minden forrást.  
 
2004-ben és 2005. elejéig ez a város 7.7 Mrd Ft önkormányzathoz kötődő, 
illetve részben vállalkozásokhoz kötődő pályázatot nyert el. 7.7 Mrd Ft-ot, ez 
az éves költségvetésnek durván az 1/5-e. Ezek vissza nem térítendő 
pályázati források. Mikor látott ez a város ennyi pénzt, mint az ő 
önkormányzatiságuk alatt, vagy ennek a kormánynak az idején? Tessék 
mondani egyetlen önkormányzati ciklust! Ha az egész ciklust nézik, 
valószínűleg ezen ciklus végéig 30 Mrd Ft az az elérhető és megkapható 
forrás, amit megszereznek szívós munkával, kemény lobbyval, mert azért 
más városok, régiók is versenyben vannak. Ennek a városnak az anyagi 
erejét és erkölcsi tartását soha nem kérdőjelezte meg senki. Ebben a 
folyamatban az ellenzék is benne van a kritikával, az észrevételeikkel, stb. 
Kéri, ha valamilyen közös jóról van szó, amely a város valamennyi lakosának 
jó, ezekben az ügyekben legalább támogassák a jó ötleteket. Az ellenzék is 
használja majd azt, amit esetleg itt most elleneznek. 
 
Juhász István: dr. Toller László polgármester sok mindent elmondott. 
Azokat a belső tartalmakat, pozitívumokat, melyeket az előterjesztés 
tartalmaz – melyet Kukai András bizottsági elnök közérthetően, világosan 
elmondott – továbbra sem megérteni, ez véleménye szerint valamit már 
jelent. Képviselőtársa azok közé tartozik, akik azt mondják, hogy merjenek 
nagyot álmodni. Most egy kicsit álmodtak, de ebből azt látja, hogy 
képviselőtársa még aludni sem tud. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 20 
év alatt visszafizetendő éves pénzösszegek jelentős része – egyébként 
ahogy képviselőtársa mondta az évente lyukak betömésére szolgáló pénzek 
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– ott van, ez a pénz arra a keretre kerül, amiből a visszafizetés történik, 
hiszen ha az utakat előre felújítják, akkor csökkenni fog az évente felmerülő 
preventív költség, ami a PVV Rt-nél tervezve van. 
Ez az egész nem más, mint egy keret, döntés, egy álom megvalósításának a 
kezdete, és ezzel így, ilyen formában mennek ki a közvélemény elé? Nem 
azt kellene tenni, hogy közösen azt mondanák, hogy a város érdekében 
egyet akarnak? Fejleszteni akarják a várost, és ezt szeretnék minél 
látványosabban és gyorsabban megtenni. Ha képviselőtársa ezt kampány 
fogásnak minősíti, akkor mondhatják azt is. Ilyen alapon bármit lehet 
kampány fogásnak minősíteni. Attól, hogy közelednek a választások, ez lehet 
az is, de lehet, hogy nem az. Úgy gondolja, nem ez az egyetlen olyan 
stratégiai kérdés, amiben markáns és több forrást igénylő döntések 
születnek. 
 
Kéri képviselőtársát, hogy amikor dr. Toller László polgármester érvel és 
elmondja a tényeket, figyeljen oda és hallgassa meg, és ez idő alatt ne 
beszélgessen a mellette ülő képviselőtársával. Kéri, hogy tiszteljék meg 
egymást, a napirendi pontot, és ezt a kérdést azzal, hogy komolyan veszik. 
Igen, most álmodtak, nem olyan nagyot, mint az ellenzék szokott, hanem egy 
picit. 
 
Bókay Endre: folytatva a gondolatsort, legalább megvalósítják azt. Eddig 
minden ilyen beruházást keresztül vittek. Bántja, hogy az ellenzék 
hitelfelvételről és egyebekről beszél, és nem arról, amiről idáig érveltek, hogy 
Pécs város útjait rendbe kell tenni, és most végre neki állnak és rendbe 
teszik. A feltételeket biztosítják és eddig is biztosították. 
9 évvel ezelőtt dr. Páva Zsoltnak hívták a város polgármesterét. 
Elmulasztottak jó néhány dolgot. Egyszerre most ők sem tudnak mindent 
megvalósítani. 
 
Trombitás Károly: Bókay Endre képviselőtársa azzal fejezte be a 
mondanivalóját, hogy dr. Páva Zsolt volt a polgármester, amikor 9 évvel 
ezelőtt átvették a hatalmat. Dr. Toller László polgármester meg arról beszélt, 
hogy az első ciklusban milyen kevés dolgot tudott csinálni az akkori Fidesz-
SZDSZ vezette város. Igen, az első ciklusban volt 40 évi lemaradás, amit be 
kellett volna hozni, és megcsinálni bizonyos dolgokat. A Szocialista 
frakciónak pedig most 9 éve volt arra, hogy a dr. Páva Zsolt által regnált két 
évet helyre rakja a Szocialista frakció szerint. Az első ciklusban - dr. Toller 
László polgármester pontosan tudja, hiszen itt ült a közgyűlésben – volt 
közlekedési terve, mert megcsináltatta a városvezető koalíció a Pro Urbe Kft-
vel, de azóta sem készült más közlekedési terv a városban. Megjegyzi, 
elkészült 1994-re, de ebből nem sok minden valósult meg abból, ami a 
tervben szerepelt. 
 
Átalakították az intézményhálózatot, az első ciklusban jött létre a Közüzemi 
Rt., amely az infrastrukturális elemeket kezelte, most ezt a céget PVV Rt-nek 
hívják kicsit több hatáskörrel és joggal. 
 
8 Mrd Ft hitelt akar felvenni a város erre a célra, a hitel törvényszerűségei 
révén majd 12 Mrd Ft-ot kell visszafizetni. Megjegyzi, dr. Toller László 
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polgármester folyamatosan azt mondta, hogy micsoda lemaradások vannak, 
és nincsen készen semmi, és végre az intézmény-felújítás elindul. 9 évig a 
szocialisták kormányoztak a városban, 9 évük volt arra, hogy a nagy 
lemaradást behozzák, alkossanak valamit. Csak mostanra, a választás előtti 
évre jutott eszükbe, hogy az intézmény-felújításra többet kellene költeni, mint 
a Piárra, a kiemelt intézmény-felújításokon kívül, mert a Piárra többet 
költenek, mint az intézmények felújítására. 
 
Történtek beruházások valóban a Somogyi, Bacsó, Ágoston tér, ami régi 
hiányossága volt a városnak, azonban el kell mondania, hogy a Somogyi, 
Bacsó útszakasznak több mint a felében 40, illetve 30 km-es 
sebességkorlátozás van, 4 tükröt kellett felszerelni, hogy egyáltalán belátható 
legyen az útszakasz, valamint sikerült a város legbalesetveszélyesebb 
csomópontját megcsinálni, amivel a Közlekedési és Kommunális 
Bizottságnak volt baja, gondja. 
 
Juhász István képviselőtársa szavaira reagálva elmondja, meghallgatják 
egymást, – ő itt ül a teremben – dr. Toller László polgármester mint 
előterjesztő nem volt itt a vita nagy részében, most is mással beszélget. 
Tehát ne rója fel, hogy az ellenzék a padsorokban egymással beszélget és a 
témát tárgyalja. Megjegyzi, a maga részéről még egy képviselőtársát sem 
hívta fel telefonon felszólalása közben azzal, hogy megzavarja. 
 
Dr. Toller László: van, akit nem zavarnak a tények, ezzel summázható a 
kérdés. Nincs miről vitatkozni, az emberek okosak Pécsett, látják azt, aminek 
az ellenkezőjéről hallottak most. 
 
Bókay Endre: Trombitás Károly képviselőtársának szeretne néhány dolgot 
felsorolni most az intézmények felújításával kapcsolatban, mivel azt mondta, 
nem fordítanak semmit az intézményekre. Majdnem 3 Mrd Ft-ot fordítottak 
ilyen célra, 1 Mrd Ft-ot az ANK-ra, – ez futó program – 300 M Ft-ot a Horvát 
Gimnáziumra, – szintén futó program – a közeljövőben újabb 100 M Ft-ot 
fordítanak rá, a Rácvárosi Általános Iskolára 280 M Ft-ot, a Bánki Donátra 
260 M Ft-ot fordítottak. Ez az utóbbi két évben történt.  
 
Nagy Csaba: Bókay Endre képviselőtársának címzi mondandóját: a tavalyi 
és az idei évben is elmondták a költségvetési vitában, hogy a 4, illetve 5 
kiemelt intézményi fejlesztésen kívül a város az egészségügyi intézményeire, 
a bölcsődei, óvodai intézményeire, általános iskolai, középiskolai 
intézményeire, kollégiumaira kevesebbet költött 2004. évben és 2005-ben is, 
mint a saját Piárjára. Amit a Pécs TV Kft-re, a Bar-Zal Lap- és Könyvkiadó 
működtetésére és megvásárlására, a Piár cikkekre, a különböző ehhez 
hasonló alapokra és hirdetésekre költött a város, az kimutathatóan 2004-ben 
és 2005-ben is több volt. Konkrét példa erre, az egészségügy területén 1.3 M 
Ft-tal szerepelt egy mellékhelyiség felújítása az idei évi költségvetésben, ami 
egyébként tavalyi évi elkötelezettségvállalás volt. Ezek a tények. 
 
Dr. Toller László: további észrevétel nem lévén szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról, figyelemmel Várbíró Péter 
képviselő módosító javaslatára a tárgy tekintetében. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot, figyelemmel Várbíró Péter által tett módosításra. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
331/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Sopianae Terv elvi alapvetéséről 

 
1.)  A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs város önkormányzatának 

vagyona, közterületei, közműhálózata és önkormányzati 
intézményei korszerű műszaki színvonalának megteremtése, 
annak folyamatos megőrzése és a lakosság életkörülményeinek 
jelentős javítása érdekében létrehozza a Sopianae Tervet. 

 
2.)  A Sopianae Terv keretében megteremti az önkormányzat az 

érintett vagyonelemek felújításának, fenntartásának és 
működtetésének hosszú távú feltételeit. 

 
3.)  A Sopianae Terv alrendszerei:  
 

I. alrendszer: Pécs város hosszú távú infrastruktúra fejlesztési 
programja 

II. alrendszer: Pécs város hosszú távú intézmény korszerűsítési 
programja 

 
4.)  A Közgyűlés a Sopianae Terv első ütemeként a város közútjainak, 

gyalogos közlekedési felületeinek, általános műszaki állapot 
javítását tűzi ki célul. 

 
5.)  A Közgyűlés elviekben támogatja a Sopianae Terv első ütem 8 

milliárd forint értékű útkorszerűsítési program elindítását 20 éves 
futamidővel. Utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a PVV 
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. együttműködésével 
dolgozza ki a program időbeni, pénzügyi és műszaki ütemtervét, 
melynek alapja egy 20 éves futamidejű, legalább egy éves türelmi 
időt tartalmazó finanszírozási konstrukció. 
Határidő: 2005. október 15. 
Felelős:  műszaki előkészítésért: Balázsné Donáth Aranka 

főosztályvezető, Kelemen György osztályvezető 
pénzügyi előkészítésért: dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 
lebonyolításért: dr. Kelemen László vezérigazgató 

 
6.)  A Közgyűlés a Sopianae Terv második ütemeként a kötelező 

önkormányzati szolgáltatásokat biztosító közműhálózat 
korszerűsítési programja kidolgozására utasítja a Városfejlesztési 
Főosztályt, hogy azt a PVV Pécsi Városüzemelési és 
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Vagyonkezelő Rt., illetve a közműveket üzemeltető szolgáltató 
cégek  együttműködésével végezze el. A közműhálózat 
korszerűsítési program elemei, az ivóvíz ellátás, a szennyvíz 
elvezetés, a kommunális energiaellátás és a közvilágítás, a 
csapadékvíz elvezetés, és a felszíni vizek kártétel nélküli 
elvezetése. 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős:  műszaki előkészítésért: Balázsné Donáth Aranka 

főosztályvezető, Kelemen György osztályvezető 
pénzügyi előkészítésért: dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 
lebonyolításért: dr. Kelemen László vezérigazgató 

 
7.)  A Közgyűlés a Sopianae Terv harmadik ütemeként a város 

közterületeinek, közparkjainak, zöldfelületeinek állapotjavítását, 
fokozott gondozását tűzi ki célul. Utasítja a Városfejlesztési 
Főosztályt, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő 
Rt.-vel együttműködve dolgozza ki a program időbeni, pénzügyi és 
műszaki ütemtervét. 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős:  műszaki előkészítésért Balázsné Donáth Aranka 

főosztályvezető, Kelemen György osztályvezető    
pénzügyi előkészítésért: dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 
lebonyolításért: dr. Kelemen László vezérigazgató 

  
8.)  A Közgyűlés a Sopianae Terv II. alrendszer kidolgozására utasítja 

a Városfejlesztési Főosztályt, a Népjóléti Főosztályt, a Művelődési, 
Közoktatási és Sport Főosztályt, hogy az intézmények 
üzemeltetőivel együttműködve dolgozza ki a program időbeni, 
pénzügyi és műszaki ütemtervét. 
Határidő: 2006. március 31. 
Felelős:  műszaki előkészítésért: Balázsné Donáth Aranka 

főosztályvezető, Kelemen György osztályvezető 
pénzügyi előkészítésért: dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 
lebonyolításért: dr. Sohár Endre, Póla József 
főosztályvezetők 
Notaisz Jánosné Iskolaszolgálat vezető, Mátyás Tibor 
Szociális Intézmények Gazdasági Szervezete 
vezetője 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Soó 

László, Kukai András bizottsági elnök, Balázsné 
Donáth Aranka, dr. Sohár Endre, Póla József 
főosztályvezető, a Városfejlesztési Főosztály útján 
Notaisz Jánosné, Mátyás Tibor intézményvezetők 
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21.) Pályázat benyújtása önkormányzati szilárd burkolatú közutak 
felújításának támogatására 

 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazást kér az 
előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakról. 
 

Megállapítja, hogy a testület 27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
4 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
332/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
pályázatok benyújtásáról önkormányzati szilárd burkolatú 
utak felújításának 2005. évi támogatására    
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 
burkolat-felújítása támogatás elnyerésére ismételten pályázatokat 
nyújt be. 
 
A felújítások megvalósulási helyei: 

 

utca műszaki tartalom 
felület 
(m2) Burkolat (Ft) 

akna 
(db) 

Aknák 
szintbeemelése 

(Ft)* összesen (Ft) 
1. sz. pályázat    

Ady  E. u. burkolaterősítés készítése 1 rétegben 4102,5 15 999 750 48 72000 16 071 750 

Katalin u. burkolaterősítés készítése 1 rétegben 1842 7 183 800 26 39000 7 222 800 

Orsolya u. burkolaterősítés készítése 1 rétegben 1080 4 212 000 11 16500 4 228 500 

Könyök u. burkolaterősítés készítése 1 rétegben 992 3 868 800 31 46500 3 915 300 

Márton u. burkolaterősítés készítése 1 rétegben 530 2 067 000 10 15000 2 082 000 

Vöröskereszt u. felületi bevonat spec. kötőanyaggal .. 2047,5 4 095 000  0 0 4 095 000 
Felsővámház u. 
 II ütem burkolaterősítés készítése 1 rétegben 3320 12 948 000 32 48000 12 996 000 

 2.sz. pályázat             

Kopács u. felületi bevonat spec. kötőanyaggal .. 2392 4 784 000  0 0 4 784 000 

Laskó u. felületi bevonat spec. kötőanyaggal .. 1276 2 552 000  0 0 2 552 000 
Siklósi ny-i 
szervizút burkolaterősítés készítése 1 rétegben 941,5 3 671 850 2 3000 3 674 850 

              

ÖSSZESEN   61 382 200   240 000 61 622 200 
 

*Az aknák szintbeemelésére a pályázat 1500.-Ft/db árat 
irányozott elő 
 
A fejlesztés 2005. évre tervezett összköltsége: 61.622   eFt 
A támogatási igény : 30.811   eFt  
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A saját forrás összege:     
 Egyéb helyi hozzájárulás 30.811   eFt 
 
A saját forrás helyett a pályázatok önrésze a helyi közúthálózat 
kezelését ellátó PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. 
által, egyéb helyi hozzájárulásként biztosított 30,811 millió forintos 
összeg, melyre az önkormányzat felelősséget vállal. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a pályázatok aláírására. 
 
Határidő:  2005. június 23. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
                Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Kukai 

András, Soó László bizottsági elnök, Balázsné 
Donáth Aranka, dr. Tolnai Márta főosztályvezető  

 
 
 
22.) A Bar-Zal Lapkiadó Kft. fizetőképességének biztosítása 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Nagy Csaba: javasolja, térjen ki az előterjesztő arra, miért nem kapták meg 
a képviselők időben az anyagot, miért csak kiosztásosként. Szeretné, ha 
szóban indokolnák, mi juttatta idáig a céget, hogy ezt a lépés kell megtennie 
a közgyűlésnek.  
 
Juhász István: az előző ciklusban az önkormányzat pályázatot írt ki 
médiumok, újságok részére, hogy lehetőséget kapjanak az önkormányzattal 
kapcsolatos sajtóanyagok, közlemények megjelentetésére. Ezt a még Déli 
Extra nevet viselő cég nyerte el 5 évre, ez az 5 év most jár le. Akkor ez az 
összeg áfa mentes volt és cégnek ugyanazt a szolgáltatását kell fenntartania. 
Időközben az újság megjelentetése és kiadása a város tulajdonába került, de 
ennek semmi köze nincs ahhoz a tényhez, hogy mióta az áfa bevezetésre 
került, a szolgáltatáshoz semmiféle kompenzációt senkitől nem kapott a cég, 
hiszen az akkor szerződésben megállapított összeg nem módosítható. A cég 
ugyanazt a fajta méretbeli tevékenységet végzi az önkormányzati 
közlemények megjelentetéséért, mint amit annak idején áfa fizetési 
kötelezettség nélkül végzett. Az elmúlt három év során a felhalmozódott áfa 
veszteség juttatta oda a kiadót, hogy ebben az évben valamilyen 
kompenzáció formájában támogatást kérjenek. Ez a 6 M Ft a töredékét sem 
éri el annak az összegnek, amire reális igényük lehetett volna, ezért kéri a 
képviselő-testületet, fogadják el az előterjesztést és a határozati javaslatot.  
 
Várbíró Péter: köszöni a magyarázatot. Az előterjesztést megkapták, 
melynek előlapján látják, hogy a mai napon két bizottság is tárgyalta. A Bar-
Zal Lapkiadó Kft. 10 M Ft támogatást kért. Korábban 18 milliót állapítottak 
meg részére, melyből 9 M Ft az, ami átutalásra került. Ha a leírás szerint az 



 62 

idei évben a 18 milliót kell kapnia, melyből átutalásra került 9 M Ft, akkor a 6 
M Ft-tal mit fog kezdeni, mert az még mindig csak 15 M Ft. Abban az 
esetben, ha nem rendelkezik a finanszírozási lehetőségekkel és nem tudja 
fizetni a közüzemi számlákat, akkor nem tud dolgozni. Ha 6 M Ft-ot utal a 
cégnek a város, akkor hogyan tudja megoldani a problémáját, hiszen 10 M 
Ft-ot kért. Az oldalszám fog csökkenni, vagy az önkormányzat híreinek 
terjedelme? 
 
Bókay Endre: Nagy Csaba képviselőtársa elmondta, nem kapták meg a 
szükséges anyagokat. A frakció részéről két képviselőt delegáltak a Bar-Zal 
Kft. Felügyelő Bizottságába, kérjék el tőlük az anyagot, beszéljenek velük, a 
tájékozódásra lehetőségük van.  
 
Weller János: tavalyelőtt hoztak döntést arról, melyek azok a társaságok, 
amelyeknek beszámolója minden évben a közgyűlés elé kerül és melyeké 
nem. A kisebb cégek – és ebbe a sorba tartozik a Bar-Zal Kft. is – a 
Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság véleménye alapján a 
polgármester hatáskörébe kerültek, aki elfogadja beszámolójukat. 2-3 
évenként bemutatják a közgyűlésnek, hogy ezek a kis társaságok hogyan 
teljesítették előző évüket. Emellett az elmúlt év novemberében elkészült egy 
közös beszámoló a korábbi évekről, ezt a jövőben is folytatni kívánják és az 
önkormányzat valamennyi társaságának előző eredményeit röviden be fogják 
mutatni. Ami a konkrét kérelmet illeti, a Bar-Zal Kft. a Juhász István által 
említett közbeszerzési eljárás alapján évi közel 18 M Ft támogatást nyert el. 
Ez az összeg minden évben jár neki. Az előterjesztésben is szereplő 18 M 
Ft-os önkormányzati támogatás azt jelenti, hogy első félévben ennek a felét 
kapta meg áfa-val együtt, tehát 7,3 M Ft + áfa összeget, amiből az áfa-t be 
kellett fizetnie, nem tudja felhasználni. Ez a hiányzó rész az első félévben 
hasonló nagyságrendű marad, így van az évi 3 M Ft-os veszteség a korábbi 
közbeszerzési eljáráson elnyert díjhoz képest. Ez évek során felgyülemlett és 
ezért fogalmazódott meg a kft. részéről a 10 M Ft-os igényt. 
Megvizsgálták a lehetőségeket, a konkrét igényeket és azt is, mennyire 
megalapozott a kérés. Megállapították, megalapozott a kérésük, viszont meg 
kell keresni azokat a gazdálkodási lehetőségeket, – elsősorban bevételeiket 
– amivel javítani lehet a pozíciót, hogy ne kelljen mind a 10 M Ft-os hiányt az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak finanszírozni. Van erre is lehetőség, 
de természetesen át kell gondolni. A lapszerkesztésbe a felügyelő bizottság 
sem kívánt egyértelműen beleavatkozni, másrészt a Gazdasági, Tulajdonosi 
és Vállalkozási Bizottságnak sem egyértelmű hatásköre az abba való 
beleszólásra. Arról szólt a megállapodás, hogy 12 oldalas újság jelenik meg, 
amiből 4 oldal önkormányzati, városi hírek és 8 oldal hirdetés lesz. Ezt 
sajnos az elmúlt másfél évben nem sikerült teljesíteni. Az önkormányzati 
hírek meghaladták a vállalt 4 oldalt, esetenként 5-6 oldalt tettek ki. Ettől 
kezdve sokkal kevesebb helye maradt az újságnak a hirdetések 
megjelentetésére. Ez azt jelentette, hogy a költségek növekedtek, miközben 
a bevételek nem tudtak hasonló arányban növekedni. Ez tette indokolttá, 
hogy támogatást kérjen a cég. A város a hiányt 6 M Ft-tal próbálta pótolni 
azzal, hogy a második félévben a gazdálkodást még egyszer át kell vizsgálni 
és meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amivel pótolható ez a hiány. Ha 
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ez nem sikerül, akkor sajnos a második félévben ha nem is hasonló 
nagyságrendű, de kisebb feszültségekkel újra számolni kell. 
 
De Blasio Antonio: a gazdasági beszámoló csak a Gazdasági, Tulajdonosi 
és Vállalkozási Bizottság elé került, a közgyűlés elé nem. Hogy miért nem, 
azt senki nem tudja megmondani. Úgy gondolja, amennyiben az ellenzéknek 
kérdése van, akkor nem az a jó válasz, hogy van bent két emberetek, hanem 
az, hogy hol találhatók meg ezek az anyagok. Amikor vitatták az újság ilyen 
módon való létrehozását, többször elhangzott, gazdaságossá fog válni és jó 
üzlet lesz. Ahhoz képest nem látni benne még az üzletet, de egyszer majd az 
is elkövetkezik, valószínűleg azzal egy időben, amikor eléjük kerül a 
beszámolójuk. Mindegy, a város csak adja a pénzt, mert kell adni. Nem 
beszélt volna erről, ha Weller János képviselőtársa nem veti fel, hogy az 
újság igen jó, és minden információ megtalálható benne. Kéri 
képviselőtársát, próbálja meg néha megnézni, miről beszél, mert az újságban 
többnyire a városvezető koalíció nem kismértékben politikailag elkötelezett 
bemutatása történik. Felmerült olyan igény, hogy próbáljanak meg megfelelő 
egyensúlyt teremteni az újságban már az indítása idején. Erre azt mondták, 
nem kell azt szabályozni, mert a szerkesztők tudni fogják, hogyan kell rendet 
tartani. Meg lehet nézni! A legutóbbi számban polgármester úrról három kép 
is van az újságban, ellenzéki képviselőről pedig egy sem. Ez nyilván 
polgármester úrnak tetszik, ám van, akinek nem. Nagyon ritkán található meg 
az újságban a közgyűlési előterjesztésekkel kapcsolatos részletes ellenzéki 
vélemény. Megtalálható, hogy miért és hogyan fogadta el a többség az adott 
előterjesztést, de az, hogy az ellenzéknek mi volt a véleménye, ellenérve, 
nagyon ritkán. Ne mondja senki, hogy egyensúly van az újságban, mert 
nincs. Ha az ellenzék elmondhatná a véleményét, akkor az újsággal 
kapcsolatos problémáját is elmondaná. Ha valaki felveti, milyen 
kiegyensúlyozott politikailag az újság, úgy érzi, azt meg kell cáfolnia, nem 
szabad szó nélkül hagynia és nem is fogja a jövőben sem. 
 
Dr. Toller László: megjegyzi, az újságban nem képzelt riportok jelennek 
meg, hanem valós tudósítások. Nem satírozzák le, mint egy másik újságban 
és nem vágják ki a képét.  
Határozottan visszautasítja az elhangzottakat, mert túlreprezentáltak az 
újságban. Ha a választási arányokat nézik és a képviselő-testületben lévő 
jelenlét nagyságát, akkor hajszálpontosan ötven százalék az arány. A 
képviselő-testületben nem ilyen az arány. 
Az nem igaz, hogy az újságban nem szerepel eleget az ellenzék, aki ilyet 
állít, vagy nem olvassa az újságot, vagy nem látja.  
 
Várbíró Péter: a frakciók megjelenése nyilván nem oka a cég 
eladósodásának, viszont a jelzés az elkövetkezendőkre tekintettel 
köszönettel elfogadott jelzés. A fogadóórákon túl is információkkal fogják a 
szerkesztőséget megkeresni, és bízik abban, hogy a frakciókról valóban meg 
fognak jelenni a hírek a Pécsi Hírekben. 
 
Dr. Toller László: Várbíró Pétertől kérdezi, tapasztalatai szerint volt-e ezzel 
ellentétes gyakorlat az elmúlt időszakban? 
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Várbíró Péter: volt olyan problémája, amikor igen nehezen sikerült 
elhelyezni az anyagot. 
 
Dr. Toller László: de elhelyezték? 
 
Várbíró Péter: igen, csak nem úgy, ahogy az MSZP támogatta Szili Katalint, 
hanem sokkal kisebb mértékben, amikor az MDF támogatta a jelenlegi 
köztársasági elnököt. Erről szólt például az a cikk, amire most polgármester 
úr kiprovokálta a választ. 
 
Bókay Endre: amikor a Bar-Zal kft. Felügyelő Bizottságát megalakították, a 
FIDESZ által jelölt két képviselő úgy gondolta, beleszólnak a szerkesztésbe. 
Ekkor jelezték nekik, hogy ne tegyék, mert a felügyelő bizottság funkciója a 
gazdasági kérdések elrendezésére szolgál, nincs közük a szerkesztéshez. 
Ezt ott tudomásul is vették és kéri, hogy mások is vegyék tudomásul. Van 
viszont egy média megállapodás, amit az ellenzékkel együtt hónapokon 
keresztül dolgoztak ki. Ezt a Kulturális Bizottság fogadta el és hagyta jóvá. 
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy a Pécs TV-t, a Bar-Zal Kft. által 
kiadott Pécsi Extrát, illetve az Internetes megjelenést bírálja, kifogásolja, 
megjegyzéseket tegyen, értékelje a tartalmi munkát. Arra kéri az ellenzéket – 
mivel költségvetési dologról van szó – zárják le a vitát. Semmi kifogása nincs 
az ellen, hogy ezt a megállapodást bármilyen értelemben megfelelően 
módosítsák, vagy elemezzék a lapok által kiadott számokat és nézzék meg, 
ténylegesen mennyire tükrözik a megjegyzések a valóságot.  
 
De Blasio Antonio: felhívja a figyelmet arra, hogy közpénzekből közérdekre 
vásárolta meg a város a lapot. ha így van, akkor semmi helye nincs annak a 
méricskélésnek, hogy hányan vannak ellenzéki képviselők egy 
közgyűlésben, vagy hányan sem, hány ellenzéki szavazó van Pécsett és 
hány nem. Ha egyensúlyról beszélnek, akkor számára az 50-50 % az 
egyensúly. Ha ezt tartani tudják, akkor beszélhetnek egyensúlyról, ha nem, 
akkor a városvezető koalíció a közpénzeken megjelenő sajtóban a politikai 
egyensúlyt eltolja a saját irányába. Ez nem jó, ne tegyék. Nyilvánvalóan az 
újságban is vannak fizetett hirdetések, hogy oda milyen fizetett hirdetést tesz 
be bármelyik párt, az szíve joga. Biztosan meg is jelentetik, hiszen az 
újságnak kell a bevétel, hogy kevesebb legyen az önkormányzati támogatási 
igény. 
Úgy gondolja, nincsenek képzelt riportok. Azok az anyagok, melyek el 
kellene, hogy készüljenek ugyanolyan módon az ellenzékről, mint ahogy 
elkészülnek a városvezető koalícióról, a mai napig nagyon ritkán készültek 
el. Mi az, hogy majd adjon be cikkeket az ellenzék!? Nem adnak be. 
Közpénzen az újságíró írja meg az ellenzék véleményét is. Az ellenzék írja 
meg a magáét, a városvezető koalíció véleményét majd megírja az 
újságíró?! Na nem! Ezt felejtsék el! Vagy működik az újság, ahogy működnie 
kell, vagy nyissanak egy levelező rovatot, ahová beküldhetik a leveleket. De 
nem levelező rovatról beszél, hanem az újság normál működéséről. Ne 
vezessék be azt a szokást, hogy a kormányzó koalíció anyagát mindig 
megírja az újságíró, az ellenzékét meg írja meg az ellenzék közpénzen! Kéri, 
az egyensúlyt az újság működésébe tartsák fenn, a szerkesztőség figyeljen 
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oda arra, ha megjelennek karakterisztikus ellenzéki vélemények adott 
előterjesztésekkel kapcsolatban, akkor írjanak arról cikket. 
 
Lengvárszky Attila: megjegyzi, nem két pártból áll a közgyűlés. A 
kiegyensúlyozottságot ő sem látja teljes mértékűnek. Az Összefogás Pécsért 
Egyesület sem egyik sem a másik párthoz nem tartozik, az „élet” pártján áll.  
Az előterjesztésben leírtak alapján többletkiadást kellene biztosítania az 
önkormányzatnak a Bar-Zal Kft-nek. Elhangzott, hogy gazdálkodó 
szervezetről van szó, amely hirdetésekből is él. Mint az egyetemért aggódó 
ember többször fordult már a kft-hez, hogy megjelentetnék-e hirdetéseiket, 
eljuttatván a leendő hallgatókhoz az információt. Olyan horribilis összegért 
lehet ebben a lapban hirdetni, amely a többi hirdető újsághoz képest 
vállalhatatlan. Úgy gondolja, ha az egyetem és a város között létezik a 
megállapodás, akkor kedvezményt kaphatna az egyetem. Lehet, hogy több 
hirdető lenne, ha nem ilyen horribilis összegért lehetne hirdetni az újságban. 
Lehet, hogy a konkrét és egyedi haszon alapján összességében nagyobb 
haszonra lehetne szert tenni és ily módon nem szorulna pluszkiadásokra. 
 
Meixner András: De Blasio Antonio képviselőtársa által elmondottakhoz 
hozzáteszi, olyan újságnak, melynek a város eseményeiről kellene 
tudósítania, nem okvetlenül úgy kell mérlegelnie, hogy ott volt egy 
eseményen X számú MSZP-s, akkor ugyanannyi FIDESZ-esnek ad terepet, 
hanem az eseményekről tudósít. Nyilván vannak olyan esetek, amikor meg 
kell szólaltatni az ellenzék képviselőjét is és azt a véleményt is el kell juttatni 
az olvasókhoz. Az a kiegyensúlyozás, melyről képviselőtársa beszélt, 
finomításra szorul.  
A további viták megelőzéseként a Kulturális Bizottság elnökeként vállalja, 
hogy ősszel bizottsági ülésen megtárgyalják a médiákkal kötött 
megállapodást és közgyűlés elé terjesztik, mert ha elindul a választási 
kampány, akkor erre már nem lesz alkalmas időpont.  
 
Dr. Toller László: jelzi, ha valaki még egyszer a szerkesztésről szól, attól 
megvonják a szót, hiszen az nem része az előterjesztésnek. 
 
Weller János: úgy tudja, jó a kapcsolat az újság és az egyetem között. 
Tavasszal külön kiadvánnyal jelent meg a Bar-Zal Kft. az egyetemről, melyet 
a pályaválasztáshoz kötődően valamennyi dél-dunántúli középiskolába 
eljuttattak azért, hogy lássák, milyen lehetőségek vannak az egyetemen, 
milyen szakok közül lehet választani, milyen feltételek mellett. Ez a kiadvány 
több ezer példányban készült. Mindkét félnek igen jó gazdasági előnye 
származott belőle, mert az egyetem olcsóbban kapta meg, mintha saját 
kiadványt készített volna, a Bar-Zal Kft-nek pedig jelentős bevételt 
eredményezett.  
A díjakról, árakról nem kíván vitatkozni. Véleménye, hogy a 
példányszámához viszonyítottan a Pécsi Híreknek semmivel sem drágábbak 
a hirdetési díjai más újságokénál. Tudomásul kell venni, hogy 80 ezer 
példányban megjelenő hetilapról van szó, ezzel szemben a Dél-Dunántúl 
legnagyobbnak nevezett újságja – amelyik ugyancsak hetente jelenik meg – 
30 ezer példányban jelenik meg. A díjak között pedig alig van különbség, sőt 
esetenként a másik újságé még magasabb is.  
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8 M Ft-ról folyik most a vita. Ha a közbeszerzési eljárás közel 18 M Ft-ját is 
hozzáteszi, akkor 26 M Ft-os támogatásról beszélhetnek. A kérelem szerint 
az összeg elérné a 28 M Ft-ot. Azonban egy nem baloldal által vezetett cívis 
város napilapja évente 140 M Ft-os önkormányzati támogatásban dicsőíti az 
ottani városvezető koalíciót.  
 
Nagy Csaba: javasolja, a rotáció keretében kerüljön a Bar-Zal Lapkiadó Kft. 
beszámolója a közgyűlés elé. Kérdése, hogy lehet a 10 M Ft-ból 6 M Ft kár, 
ha igaz az állítás, hogy a 10 M Ft kell nekik, akkor a 6 millió hogyan lesz 
elég? Elmondja, végeztek egy gyakorisági felmérést. Amikor eljutottak ahhoz 
az arányhoz, hogy a kormánypárti képviselők 80 megjelenésére jutott 4 
ellenzéki, azt mondta, hagyják abba, mert semmi értelme nincs. Olyan 
hihetetlen aránybeli különbségek vannak, amik már statisztikai értelemben 
sem érdemesek a kimutatásra.  
 
Dr. Toller László: további hozzászólás nem lévén, kéri a szavazást az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 
2 tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést és a határozati 
javaslatot.  

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
333/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Bar-Zal Lapkiadó Kft. fizetőképességének biztosításáról 

 
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Bar-Zal Kft. folyamatos 

fizetőképességének biztosítása érdekében a Társaság 2005. évi 
működési támogatását  6 M Ft-tal, azaz hatmillió forinttal a 
"Felhalmozási pénzeszközök átcsoportosítása során keletkezett 
maradvány összeg" terhére megemeli. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy  a    

6 M Ft pótlólagos működési támogatás összegét a Bar-Zal Kft. 
bankszámlájára utalja át. 
Határidő: 2005. június 30. 
Felelős:   dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 M Ft 
összegű működési támogatásra vonatkozó támogatási szerződést 
aláírja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   dr. Toller László polgármester 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy 
ezen határozatról tájékoztassa a Bar-Zal Kft. Ügyvezető 
Igazgatóját. 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:   dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják: dr. Toller László polgármester, Soó László bizottsági 

elnök, dr. Tolnai Márta főosztályvezető, dr. Varga 
István főosztályvezető, dr. Járai Ferenc gazdasági 
tanácsadó 

 
 

 
23.) Európa Kulturális Fővárosa 2010. pályázat költségvetési 

előirányzatának módosítása 
 

Előterjesztő: dr. Kunszt Márta alpolgármester 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a 
szavazást az előterjesztésről és a határozati javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést és a 
határozati javaslatot.  

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
334/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat költségvetési 
előirányzatának módosításáról 
 
A Közgyűlés 20 millió forint támogatást nyújt az Európa Centrum 
Kht részére az Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat 
elkészítéséhez. 
A támogatott a támogatást az alábbiakra használhatja fel:  
- 2005. július-augusztus hónap személyi és működési kiadásai,  
- a pályázat látványelemei elkészíttetésének költségei, 
 
A támogatás forrása: a 2005. évi költségvetésben a 11. számú 
melléklet 34. sorában szereplő Kulturális Főváros Pályázat rovat 
 
A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet a támogatási 
szerződés elkészítésére, felhatalmazza dr. Toller László 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására és utasítja a 
Közgazdasági Főosztályt a támogatás kifizetésére. 
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a soron 
következő költségvetés módosításakor ezen döntést vezesse át. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester, 

dr. Varga István, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 
alpolgármester, Meixner András, Soó László 
bizottsági elnök, dr. Varga István, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető  

 
 
 
24.) Kulturális működési keret, Rendezvény Alap előirányzat emelése 
 

Előterjesztő: Meixner András bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés, észrevétel nem lévén, kéri a 
szavazást az előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
335/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
„Kulturális működési keret, Rendezvény Alap”  előirányzatának 
emeléséről 
 
A Közgyűlés a város 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005. 
(02.15.) sz. rendelet 11. sz. mellékletében a céltartalékok között 
nevesített 35. sorban szereplő „Kulturális működési keret, 
Rendezvény Alap” előirányzatot megemeli 26 000 eFt-tal a nyári 
kulturális rendezvények támogatására, amelynek forrása a 17. 
számú melléklet I/2.1. sorában „Füzes dűlő” címen szereplő   124 
638 eFt előirányzat maradványa. 
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a 
döntést a város 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet soron 
következő módosításán vezesse át. 
 
Határidő:  a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Meixner András, Soó László 
bizottsági elnök, Póla József, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető  

 
 
 
25.) Ökoprofit International INTERREG pályázat független 

könyvvizsgálói szerződés pénzügyi fedezete 
 

Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
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Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást kér 
az előterjesztésről és a határozati javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
336/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
ÖKO profit international interreg pályázat független könyvvizsgálói 
szerződés megkötéséhez forrás biztosítása 

 
A Közgyűlés úgy döntött, hogy az ÖKOPROFIT International 
könyvvizsgálói feladat vállalkozói szerződés megkötéséhez az 
1.450.000,00 Ft-ból (vállalkozói díj) 550.000,00 Ft-ot a 2005. évi 
máshová nem sorolható szervek tevékenysége dologi kiadásai 
tétel (12. sz. melléklet) terhére biztosítja, míg a fennmaradó 
900.000,00 Ft fedezet biztosítására kötelezettséget vállal a 2005. 
évi költségvetési rendeletében.  
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 2005. évi 
3/2005/02.15. költségvetési rendelet soron követő módosításakor 
a szükséges átvezetéseket hajtsa végre.  
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 2006. évi 
költségvetési rendeletbe a 900.000,00 Ft kiadási előirányzatot 
építse be.  
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, Balázsné, Donáth 
Aranka 

 
 
 
26.) Az Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht. ügyvezető igazgatói 

állására pályázat kiírása 
 

Előterjesztő: Gonda Tibor alpolgármester 
 
Meixner András: Pintér Tibor igazgató megbízása szeptember 15-éig szól, a 
pályázatot addig a közgyűlés nem tudja lezárni, ezért egy harmadik pontot 
javasol a határozatban, hogy Pintér Tibor ügyvezető megbízását változatlan 
díjazás mellett 2005. szeptember 30-áig a közgyűlés hosszabbítsa meg, mert 
addig le lehet zárni az új pályázatot.  



 70 

 
Dr. Toller László: további észrevétel, kérdés nem lévén, kéri a szavazást az 
előterjesztésről és a kiegészített határozati javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
337/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az Állatkert és Akvárium-Terrárium KhT ügyvezető igazgatói 
állására pályázat kiírásáról 
 

 1. A Közgyűlés, az előterjesztés melléklete szerinti pályázati 
kiírásnak megfelelően pályázatot ír ki az Állatkert és Akvárium-
Terrárium Kht.  ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Főosztály 

vezetőjét, hogy a pályázat közzétételéről, a Pécsi Hírekben és az 
Önkormányzat honlapján (www.pecs.hu) gondoskodjon. 
 

3. A Közgyűlés a 2005. szeptember 16. napjától 2005. szeptember 
30. napjáig - változatlan díjazás mellett - megválasztja  Pintér 
Tibort, az  Állatkert és Akvárium-Terrárium Kht. ügyvezető 
igazgatójává. 
 
A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert Pintér Tibor 
ügyvezető igazgató – a munkaviszony időtartamát kivéve a 
jelenleg érvényben lévő munkaszerződéssel azonos tartalmú – 
munkaszerződésének aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: dr. Toller László polgármester 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, Meixner András, Juhász István 
bizottsági elnök, dr. Varga István, Póla József 
főosztályvezető  

 
 

 
26.) Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola nagy értékű gép- 

és eszközvásárlásának engedélyezése 
 

Előterjesztő: Tóth Mihályé bizottsági elnök 
 
Meixner András: ma tárgyalta a Költségvetési Bizottság az előterjesztést, 
ahol egy módosítást készítettek.  
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Dr. Toller László: jelzi, a bizottsági döntés értelmében határozati javaslata 
fog módosulni. További észrevétel, kérdés nem lévén, kéri a szavazást. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a kiosztott határozati javaslatot. 

 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
338/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola nagy értékű gép- 
és eszközvásárlásának engedélyezéséről 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
engedélyezi, hogy a Simonyi Károly Szakközépiskola és 
Szakiskola az Oktatási Minisztérium Munkaerőpiaci Alap képzési 
alaprésze terhére 10.735.120.-Ft (azaz tízmillió-
hétszázharmincötezer-százhúsz forint) értékben faipari szakmák 
oktatását segítő gépeket és eszközöket, 5.264.582.-Ft (azaz 
ötmillió-kettőszázhatvannégyezer-ötszáznyolcvankettő forint) 
értékben fodrász szakma oktatását segítő gépeket és eszközöket 
vásároljon az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben 
felsoroltaknak megfelelően. 
A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály 
vezetőjét, hogy a képviselőtestület döntéséről értesítse az 
intézmény igazgatóját.  
 
Határidő: 2005. június 30. 
Felelős: Póla József főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Tóth Mihályné, Soó 

László bizottsági elnök, Póla József, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető 

 
 
Molnárné Garai Edit kérésére a következő napirendi pont vitája szó szerint 
került a jegyzőkönyvbe.  
 
 
 
 
27.) Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola 

Szabadságharc u. 1. sz. alatti épületének további hasznosítása 
 

Előterjesztő: Tóth Mihályé bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: „előterjesztőnek nincs kiegészítése, a vita meg 
gyakorlatilag elhangzott a napirendre vétel környékén, szeretném majd 
felhívni rá a figyelmet. Monárné Garai Edité a szó. 
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Molnárné Garai Edit: köszönöm szépen polgármester úr! Hát egy része 
hangzott el, ami az indokolást, az indokaimban szerepeltek már bizonyos 
részek, most részletesen szeretném 
 
Dr. Toller László: a mikrofonba tessék képviselő asszony, mert 
 
Molnárné Garai Edit: úgy látszik, hogy csak az én mikrofonom ilyen. 
Egyrészt az előterjesztéssel kapcsolatosan a hivatkozásra nem igazán látom 
egyértelműen az okot. Tehát egyrészt, hogy az életveszélyre hivatkoztak, 
ugyanakkor a gyereklétszámot is már belevették, hogy emiatt eladásra kerül 
az épület. Na most nekem olyan problémám van, hogy van egy közgyűlési 
határozatunk, ami igazából 2005. augusztus 31-ét ír az előterjesztésben, de 
emlékeim szerint 2006. május 31-ig fel kell újítani az iskolát. Hát ez egy 
közgyűlési határozat, én ezt már előző vitákból többször említettem. Tehát 
ebbe szeretnék tisztán látni, hogy miről szól a határozat. Az 
életveszélyességgel kapcsolatosan is az első bekezdésben, tehát az őrzését, 
az épület őrzését megoldották. Én kérdezem, hogy ki gondoskodott, vagy 
milyen módon, mert látható módon nem őrzi senki az épületet, semmilyen 
életveszélyre felhívó táblát, kordont nem látunk, tehát semmi nem jelzi, hogy 
ez egy életveszélyes épület lenne. Tehát ezek az elsődleges meglátásaim. 
Ugyanakkor folytatólagosan már a Hősök terei iskolával is foglalkozik és ez 
egy ilyen figyelemfelhívás lenne a részemről, hogy emlékszünk rá, hogy az 
előző közgyűlésen elég sokat vitatkoztunk az Óvoda utcával kapcsolatosan. 
Tudjuk, hogy nagyon sok gyerek kimarad a bővítés hiánya miatt és 
ugyanakkor 12 tanuló iratkozott be ebbe az épületbe. Tehát egy hasonló, 
furcsa dolgot találunk, hogy nagyon sok a gyerek és nem oda iratkoznak be. 
Vajon miért? Tehát már most jó lenne, hogyha az önkormányzat kicsit 
utánanézne, hogy mi okozza, ne mindig akkor kapkodjunk, vagy esetleg 
más, olyan döntést hozzunk, ami nem megfelelő, amikor már tényleg nincs 
gyerek. A tanulólétszám valóban csökkent a területen, de a gyerekek 
létszáma igazából, tehát elég sok gyerek van a területen és hogyha jól 
belegondolunk, hogy a városnak a keleti városrészre oly sokszor elmondott 
fejlesztése is azt sugallja, hogy ide családokat szeretnénk hogyha 
költöznének, jobblét stb., tudjuk, hogy miről van szó.  
Az ideiglenes bezárásról volt szó az épülettel kapcsolatosan. Tudjuk jól, hogy 
nagyon sok vita előzte ezt meg és soha nem volt arról szó, hogy ha az 
ideiglenes bezárást követi a felújítás, akkor utána már oda gyerekeket nem 
várunk. Ez ebből az előterjesztésből derül ki, illetve arról a bizottsági 
döntésről, ahonnan értesültem és a részönkormányzat utána, amikor 
megtárgyalta ezt a bizottsági döntést elvi állásfoglalásában tulajdonképpen 
nem fogadta el. Én azt gondolom, hogy az előző közgyűlésen is már 
érzékelhettük, hogy mennyire nem értékelik a részönkormányzatok munkáját. 
Tulajdonképpen egyszerűen semmibe vették, amikor kértem, hogy vegyük le 
a napirendről, hiszen egy olyan markáns megfogalmazás történt az előző 
részönkormányzati ülésen, a mecsekszabolcsi részönkormányzatról van szó, 
ahol 6 igen és 1 tartózkodással jelezte azt a testület, hogy semmiképpen 
nem tudja ezt ebbe a formába elfogadni, ami most történik. És ráadásul 
hozzáteszem, hogy teljesen véletlenszerű a megismerése a bizottsági 
döntésnek előzte ezt meg. Én a magam részéről bíráltam nagyon sokszor az 
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önkormányzat hozzáállását és továbbra is ezt teszem, hiszen az épületet 
nem megfelelően tartották karban. Ezt nagyon jól tudjuk, hiszen a bányakár 
összegét is 98 óta egyszerűen nem volt képes felhasználni az önkormányzat, 
nem tudott megegyezni. Tavaly vagy két évvel ezelőtt sikerült ezt rendezni, 
ugyanakkor már ezt ugye nem tudják majd rákölteni, hiszen el akarják adni 
az épületet. Azt viszont megkérdezem, hogy amennyiben ez felhasználásra 
került volna, vajon ez az életveszély előfordulhatott volna-e és ilyen hirtelen, 
ahogy ez kirobbant annak idején, ezt tudjuk jól? 
A keleti városrész fejlesztését illetően megnyugtató lenne, hogyha már a 
most óvodába beiratkozó gyerekekkel kapcsolatosan is felmérnék, hogy 
milyen igényük van az iskolarendszerrel kapcsolatosan. Mi az, amin javítani 
kell? Tehát hangsúlyozom, most már nem is egy problémáról beszélek, 
hanem felhívom a következő problémára a figyelmet. És én nagyon 
szeretném, hogyha nem hagynák figyelmen kívül a PTE-nek a Szociológia 
Tanszékének a kutatási eredményét, amit csatoltak a részönkormányzati 
jegyzőkönyvhöz, mert az egyértelműen bizonyítja, hogy az ott lakók 70 %-a 
megkérdezettek és érintettek, szinte érintettek 70 %-a igényli azt, hogy ott 
legyen az iskola. Ugyanakkor azt a kritikát is elmondták, hogy valóban, mivel 
nem lett soha semmilyen ráfordítás az intézményre, nem volt vonzó ez az 
épület. Ugyanakkor a közelsége miatt nagyon sokan megkeresték volna. 
Tudjuk jól, hogy nagyon nagy területről van szó, az is elhangzik, hogy három 
épület van a területen, de hogyha elosztják azt a 6 ezer lakost, akkor minden 
óvodához ott van az iskola és hogyha ezt tényleg ésszerűen próbáljuk 
kihasználni, akkor nem lett volna ilyen probléma. Hangsúlyozom, 
életveszélyesség miatt került ideiglenes bezárásra és nem tanulólétszámra 
hivatkozás. Tudjuk jól, ha nehezen is, minden évben megvolt a 
tanulólétszám. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.  
És végül hadd mondjam el, hogy az iskola felújításra, a vonzóvá tétel, illetve 
a jó pedagógiai programok megjelenítése visszafordíthatóvá teszi a jelenlegi 
helyzetet agilis vezetővel és önkormányzati akarattal. Én nagyon szépen 
kérem, hogy ne tessenek figyelmen kívül hagyni azokat a véleményeket, 
amelyek megjelentek az utóbbi időben. Tehát én a részönkormányzatnak 
továbbra is nagy jelentőségét tulajdonítanám, hogyha a demokrácia 
eszközének tekintjük. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Toller László: köszönöm szépen. Bennem egy kérdés merül föl 
képviselő asszony, nem bűnözés-e a gyermekek ellen, hogyha 5 fős iskolába 
tanítjuk őket. Öt gyerek jelentkezett ebbe az iskolába és az ominózus 
tüntetésen pedig pont öt szülő jelent meg. Én úgy gondolom, hogy jó 
körülmények között kell taníttatni a gyerekeket és ma még ingyen van a 
buszozás, még az sem merülhet föl, hogy hogy költségbe kerül esetleg 
máshova járni a gyermekeknek iskolába. Ez egy nem egy költői kérdés, én 
azt hiszem, hogy a magyar iskolarendszer már megélt egy ilyen abszolút 
decentralizációt, most pedig a természetes integrációval 15 év után kell 
helyrehozni azt, ami egy csomó pénzbe, mulasztásba és nem tudom, mibe 
került ennek az országnak. Oktalanul, rosszabb feltételeket teremtettünk, 
mind amikor komoly, jó, nagyközségi, meg nem tudom, milyen iskolába jártak 
a gyerekek és olcsón szállította őket a busz. Az iskolabuszokat például az 
összes vidéken megvették 130 kistérségben és máris, máris megindult egy 
olyan integráció, ami jobb oktatás feltételeit teremti meg. 
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Lengvárszky képviselő úr, majd Kittl János képviselő úr. 
 
Lengvárszky Attila: köszönöm a 
 
Molnárné Garai Edit: jelentkeztem. 
 
Dr. Toller László: igen, igen, mindenki jön utána sorra, csak a két úr 
jelentkezett ebben a sorrendben. 
 
Lengvárszky Attila: köszönöm a szót elnök úr! Az iskolát és a templomot 
nem hagyjuk! – mondják erdélyi magyarjaink. Azért talán, mert tudják, 
hogyha azt elveszítik, akkor elveszítik a jövőjüket, elveszítik magyarságukat, 
kultúrájukat, elveszítik önmagukat. Úgy érzem, hogy a részönkormányzat 
hasonlóan gondolta, hogy nem hagyják az iskolát. Az Oktatási Bizottságban 
csak kevesen, a kisebbség gondolta ezt így, sajnos. Na de miről is van szó, 
ugye. Arról van szó, hogy polgármester úr is jelezte, hogy öt gyermek 
jelentkezett ide. No de, itt volt egy közgyűlési határozat, amely szerint már 
helyre köllött volna állítani ezt a bezárt iskolát, illetve augusztus 31. volt a 
pontos határidő, de nem történt semmi. Nyilvánvalóan, hogy a szülői fejjel is 
gondolkodva egy olyan iskolát, amelyről elhíresül, hogy bezárják, vagy 
életveszélyes, oda a szülők nem íratják a gyermekeiket. Úgy hogy ez az öt fő 
ilyen értelemben nem egészen igaz. Mivel megint egy, egy ilyen 
iskolabezárásról van szó, az Összefogás Pécsért Egyesület fölemeli a szavát 
és nem támogatja ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Toller László: köszönöm szépen. Kittl János. 
 
Kittl János: köszönöm szépen polgármester úr. Én talán onnan folytatnám 
ezt a kis okfejtést, hogy ha egy részönkormányzat 12 év után megtesz egy 
olyan ajánlást, amit majdnem egyöntetűen szavaz meg, akkor ennek biztos, 
hogy oka van. És szerintem az az egy képviselő is csak a frakciófegyelmet 
tartotta, aki nem szavazta meg ezt az ügyet. A másik, amit a polgármester úr 
mondott, ha én idén is végigjárom a területet, akkor nemcsak öt gyerek van, 
hanem megint megvan az osztály. Tehát én úgy éreztem, hogy ezt az iskolát 
azért nem zárják be, hanem majd szépen fel lesz újítva, mint ahogy először 
ígérték, és utána a gyerekek visszakerülnek. Tehát én továbbra is ez mellett 
vagyok és a gyerekek miatt, mert a város akkora pénzt nem nyer ezen az 
intézményen, hogyha ezt nem működteti. Mert mindenhogyan működtetni 
fogja a későbbiekben és későbbiekben ezt fel kell újítani ezt az intézményt, 
ha bármi is lesz a területen benne, de a gyerekek, akik télen, hasig érő hóba 
húzzák le a Csertetőről őket a legszegényebb családokba nem biztos, hogy 
ez a gyerekek szempontjából egy jó dolog. Sőt, elment olyan messze ez a 
dolog, hogy az egyik szülőpár ez miatt elvált. Nem tudtak megegyezni abba, 
hogy melyik mondja le a munkahelyét és melyik járjon dolgozni és melyik 
hordja a gyerekeket. Tehát én még ezekkel a szülőkkel is beszélgettem, 
hogy ne tegyék ezt, mert hát nem igaz, hogy nem lehet megoldani. De azt 
mondták: János, hát figyelj ide! A nagymama ide átviszi a szomszédba, de 
Fehérhegyre nem tud kimenni. Tehát egyéb más probléma is van. És akkor, 
amíg a város fölkérte az egyetemet arra, hogy csináljon egy vizsgálatot ezen 
a területen és vizsgálják meg ezt a területet, akkor én úgy érzem, és ott a 70 
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%-ba a település lakói azt mondták, hogy ezt meg kell tartani és pontosan 
azért, mert sok fiatal ezen a területen tud építkezni és vándorolnak oda ki , 
mert itt sokkal olcsóbban lehet telkeket kapni ezen a területen, tehát akkor itt 
a gyereklétszám emelkedik ezen a területen. És én bízok benne, abban, 
hogy képviselőtársaim jól átgondolva, lelkiismeretükre utalok, úgy szavaznak, 
hogy ez az iskola megmaradjon. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Toller László: köszönöm szépen! Hering Gyula Tóth Mihályné a sorrend. 
 
Hering Gyula: köszönöm a szót polgármester úr. Két apró részletet az egyik, 
hogy az tény, hogy öt gyereket írattak be a Csokonai iskolába, de kilenc 
gyerek volt az, aki az óvodából iskolaérettként távozott. Tehát ha mind a 
kilencet ide íratják be, akkor is csak kilenc gyerek lehetett volna elsős, tehát 
ezt azért tudni kell a képviselőtársaknak. A másik, hogy itt ugye elhangzik, 
hogy felmérés, lakosság, egyéb dolog. Garai Edit képviselőtársam fórumot 
tartott az iskolabezárással kapcsolatban. Kettő család jelent meg, kettő 
családnak volt véleménye az iskolával kapcsolatban. Én úgy érzem, hogy ez 
is bizonyítja valahol azt, hogy a szülők, a lakosság is érzi, hogy ebben az 
iskolában nem tudnak olyan nevelést biztosítani a gyerekeik számára, amit 
ők szeretnének. A Frankel Leó iskola viszont ennek teljes mértékben 
megfelel, ami 800 méterre van ettől az iskolától és természetesen a 
részönkormányzati ülésen én voltam az, aki nem, pontosabban tartózkodott 
pont azért, mert ennek a területnek van még két iskolája, szintén szükség 
volna a felújításra és akkor már olyan iskolát újítsuk fel, ahol több száz 
gyerek tanul és nem kilenc vagy harminc, vagy harminckettő. Köszönöm. 
 
Dr. Toller László: köszönöm. Tóth Mihályné. 
 
Tóth Mihályné: tisztelt Közgyűlés! A részönkormányzat véleményét, 
lokálpatrióták ülnek ott természetesen, ott laknak, ott élnek. Teljesen 
természetesnek tartom, hogy ők azt mondják, az iskolánkat ne zárják be, 
tegyenek meg mindent. Nem! Bármennyire is a tények azt igazolják, hogy 
nem, értelmetlen, nincs, nincs gyerek. Hát nincs gyerek, ez a legnagyobb 
probléma. Meg az életveszélyesség, amelyre ha ráköltjük azt a bizonyos 
több tízmilliót, akkor a másik iskolák nem kerülnek felújításra. Mert a 
Csokonainak a főépülete az egy pályázat, de a többi iskolát is fel kell újítani. 
És azt is tudomásul kell venni, hogy tényleg 46 gyerekből 3 osztályt indítunk, 
pedig hát szorozzuk be ugye a létszámhatárt, akkor látjuk azt, hogy így 
tényleg az önkormányzat, a művelődési osztály lehetőséget ad, hogy ezek a 
gyerekek, akik onnan átkerülnek, hiszen úgy tudom, már gyalog is át tudnak 
menni, akkor ott olyan miliőbe kerüljenek és olyan programba kerüljenek, 
amit nem tudtak biztosítani számukra. Azt tudomásul kell venni, hogy ennek 
az iskolának már csak két osztálya volt, és azt is tudjuk, hogy az a két 
osztály is úgy volt, hogy bizonyos civil szervezetek pénzt adtak a szülőknek 
havonta, hogy írassák oda a gyereküket. Tehát nem a szülőknek a 
ragaszkodása volt az, ami ezt az iskolát eddig fenntartotta és rendkívül 
türelmesen viselkedtünk ezzel, mert amikor már csak két osztály van, hát 
akkor azért egy négyosztályos iskolában, szóval akkor valahol a terület 
bizonyítja azt be, hogy nincs rá szüksége, nem íratja oda be a gyerekeket. 
Tehát ezt egyszerűen tudomásul kell venni és talán a részönkormányzatnak 
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egy nagyon széles körű propagandát kellett volna folytatni már 4-5 évvel 
ezelőtt a területen, hogy emberek, ide írassátok a gyerekeiteket, meg 
festessünk, meg nem tudom én közösségi munkával, meg egyebekkel 
bizonyítsuk be, hogy szépítjük az iskolánkat és szükség van rá és a 
gyerekeik idejönnek és itt akarjuk az iskolát. És nem úgy, hogy már nincs 
osztály, már csak pénzért íratom oda és a végén 5 gyerek akar beiratkozni 
és iratkozik be a mellette lévő iskolába. 
 
Dr. Toller László: Gáspár Gabrielláé a szó. 
 
Dr. Gáspár Gabriella: köszönöm polgármester úr. Mindenesetre szeretnék 
eloszlatni egy olyan zavart, hogy a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészkarának Szociológia Tanszéke nem a város felkérésére kutatott ott, 
hanem az INTERREG III-ba való részvétel okán ezen a Pécs-keleti részen 
több területen végeztük a társadalomkutatási tavaszi gyakorlatot, többek 
között Szabolcsfaluban is. A Szabolcsfaluban elkészült kérdőív, ami anonim 
kérdőív volt, abba az embereknek valóban a megkérdezetteknek, tehát a 
hogy mondjam, körülbelül egy olyan 5 %-os, 4,5-5 %-os mintát képviselt a 
megkérdezettek száma. Ez egy anonim kérdőív volt, amibe kétségtelenül volt 
a Szabadságharc utcai irodára vonatkozó kérdés is, mert hogy a helyi 
megítélés szerint ez az egyik legsúlyosabb problémája volt a 
településrésznek. A válaszadók valóban 70 %-ban, különböző rétegeket is 
néztünk, tehát a kisgyerekesek is, akkor a nagyobb gyerekkel rendelkezők és 
a gyerektelenek rétegeit is néztük és az átlagosan körülbelül ez a 70 %. Van 
amelyik rétegben 75, van amelyiknél 70 alatt van valamennyivel, de 
lényegében olyan 70 %-ban igénylik ennek a fenntartását. Na most a kérdőív 
kitöltése során a hallgatók olyan tapasztalatokról számoltak be, hogy az 
állampolgárok rendkívül fel voltak háborodva azon, azt értik, hogy egy iskola 
életveszélyes, de azt nem értik, hogy miért hétfő reggel közlik a gyerekkel, 
hogy ne oda menjen iskolába, hanem már egy másik iskolába menjen. Tehát 
elég embertelen volt itt a bezárásnak a körülményei, a tájékoztatás teljes 
mértékben hiányzott. Tehát, én nem tudom, hogy Tóth Mihálynénak címzem 
ezt most ha úgy tetszik, hogy lehet, hogy a részönkormányzat 
kampányolhatott volna amellett, hogy ne oda írassák, vagy oda írassák a 
gyerekeket, de hát ugye senki se sejti azt előre, hogy egyszer csak egy 
épületet életveszélyessé nyilvánítanak és egyik napról a másikra 
gyakorlatilag egy másik iskolába kell menni. Ezzel kapcsolatban ugye rögtön 
fölmerül az, hogy azok az emberek, akik más iskolába kénytelenek vinni a 
gyerekeiket, nyilvánvalóan azért ennek nem örülnek. Én azon sem lepődök 
meg, hogyha más iskolába kényszerülnek, az épület életveszélyes, akkor 
csak öten akarják odaíratni a gyerekeiket, valószínűleg azok az 
alulinformáltak, akik nem tudták, hogy az épületet éppen fel fogják újítani és 
valószínűleg augusztus végéig nem történik meg a felújítás. Egyébként erre 
volt egy ígéret. Tehát tulajdonképpen ha be akarunk zárni egy iskolát és itt az 
érvek a gyerekszám csökkenése mellett, tehát arról szólnak az érvek, hogy 
csökken a gyerekszám és nem mennek oda a gyerekek, akkor miért azért 
tetszettek ideiglenes bezárni, mert életveszélyes? Ja, hogy életveszélyes is, 
meg a gyerekszám is csökken? Most vagy egyik, vagy másik, mert egy 
ideiglenes bezárásnak lehet oka az, hogy életveszélyes, de akkor meg köll 
csinálni. Vagy azt, de ne azt csináljuk, ez egy taktikai húzás, hogy akkor 
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most kicsit életveszélyes, de nem annyira, de azért be is fogjuk zárni. 
Tulajdonképpen az emberek ezt tudják. És azt, hogy ezeken a nyílt 
rendezvényeken, azt én nem tudom, ebben nem vettem részt, de kevesen 
jelennek meg, azért gondoljunk bele abba a politikai tapasztalatba, ami 
mindannyiunknak megvan, hogy az emberek nyíltan nem szeretik az 
álláspontjukat vállalni, még akkor sem, ha az nem politikai jellegű. Nem 
szeretnek, mert félnek, hogy akkor retorzió fogja érni a gyerekeiket. Ez ilyen 
egyszerű, ilyen egyszerű. Hova tovább még azt az információt szeretném 
megosztani Önökkel, hogy azok a családok, akik a gyerekeiket nem 
idejáratják most, mert ugye nem is tudják idejáratni, azok gyakran kiderül, 
hogy a városba belülre, ha nem is konkrétan a belvárosba, de a városon 
belülre, belső területekre viszik iskolába a gyerekeiket mégpedig azért, mert 
ha egy szülő nem viheti oda a gyerekét, ami közel van neki, akkor fölül vele a 
buszra és onnantól már teljesen mindegy, hogy a gyárvárosi iskolánál rakja 
le, a Frankel Leónál, a gyárvárosinál rakja le, vagy éppen beviszi a 
belvárosba egy másik iskolába. Ha az a célunk a kültelki iskolák bezárásával, 
hogy a belvárosi iskolák tanulólétszámát növeljük, nos ezt el fogjuk tudni érni 
vele. Arra garancia nincs, hogy a Frankel Leóba majd azért nem fog 
csökkenni a gyerekszám, mert oda fogják íratni. Ez egyáltalán nem biztos. 
Tehát azért erre a körülményre is felhívnám a tisztelt figyelmüket. Továbbá 
és most már tényleg abbahagyom, azt szeretném mondani, hogy ha pedig, 
most nem tudom felújításra kerül az épület, vagy sem, vagy csak eladjuk? 
Ezt megkérdezném. Vagy pedig valóban itt a bányakár anyagi, bányakár 
helyreállítási pénzekből itt megtörténik a felújítása és felújítottan adjuk el, 
mert annak nem sok értelmét látom, vagy nem felújítottan adjuk el és akkor 
meg mi lesz belőle. Szóval azért a környékbeliek aggodalma is érthető, hogy 
szeretnék mindenképpen közcélra, közösségi célra megtartani ezt. És a 
közösségi célt legjobban az iskola szolgálja, hiszen ezeket a gyerekeket, akik 
itt vannak ezen a környéken, ezek nagyon sokszor olyan helyzetbe vannak, 
hogy szociálisan nemcsak hogy rászorultak, hanem a szocializációjuk 
elősegítése okán is nem lenne nagy baj, ha délután az iskolában 
programokat szerveznének nekik, ami már egy közösségi hely. Tehát hogy 
mondjam, a helyi közösség szétverését segíti elő minden ilyen kültelki 
iskolamegszüntetés. Én is ráerősítek arra a folyamatra, amit Kittl 
képviselőtársam mond, hogy valóban megindult Pécsett egy 
szuburbanizációs folyamat és a Pécs-Kelet, konkrétan ez a Szabolcs-
környék, ez egy ilyen „szabörv”. Ide nagyon sokan költöznek ki a 
Kertvárosból, akik gyerekes családok és azért, mert itt jó a levegő, szép a 
környék, zöldövezet stb. Tehát segítsük elő ennek a környéknek az 
integrálását inkább, mint hogy a dezintegrálását. És ennek egy fontos 
eszköze lehet ez a kicsit most nagyon furcsa helyzetbe került iskola és hát 
ajánlom figyelmükbe, hogy egy részönkormányzat, ahol, ahol azért nem csak 
politikusok ülnek és ott valóban a helyi érdekeket vegyük már, fogadjuk már 
el, hogy ők tudják legjobban. És hát a lakosság érdekét is azért, hogy ők mit 
szeretnének talán azt is nekünk figyelembe kéne venni. Ugyanis hogyha 
bármi olyan intézmény kerül ide egészségügyi, szociális, vagy bármilyen 
intézmény, hangsúlyozom azt is fel kell ám a városnak tartania. Tehát azért 
az úgy nem fog menni, hogy az ingyen lesz. Ha meg eladjuk, ugye annak 
meg megint van egy kockázata. Köszönöm szépen. 
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Dr. Toller László: köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony, azért egy 
megjegyzést: a Kertváros utcai iskola is életveszélyes volt, egy komplett 
iskolát kellett átraknunk. Meg lehetett oldani? Ne haragudjon, azok a 
kertvárosiak, akik odaköltöznek, odaköltöznek Szabolcsfaluba, be nem 
vinnék abba az épületbe a gyerekeket, mert el vannak kényeztetve más 
iskolákkal, más típusú iskolákkal. Hát ott nem lesz ilyen szempont, hogy 
extenzív létszámnövelés azért mert odaköltözik. Nem oda fogja járatni a 
gyerekét, hanem jobb iskolába. És az összes többi iskola jobb állapotban 
van, jobb a tantestület, minden együtt jobb, ahol jobb oktatási feltételeket 
biztosítunk a gyerekeknek. Hát miért nem az a jó? Hozzáteszem, hogy az 
iskolaszerkezet-átalakításnak eddig összesen egy vesztese volt: a 
szőnyegpadló, mert néhány záptojást bedobtak annak idején az ablakon. De 
ettől függetlenül az akkori szülők most már tudják, hogy jobb körülmények 
közé kerültek a gyerekeik. És ez nagyon fontos dolog, hogy jobb 
körülmények között oktassuk.  
Lengvárszky képviselő úr, ne haragudjon, az erdélyi iskolák az identitásról 
szólnak. Nekünk egy iskolarendszerünk van és egy identitásunk itt Pécsett. 
Nem kell mit megőrizni. Tehát pécsiség van, a városrész identitását azért ma 
már nem egy túl korszerű fogalmazás az oktatásban. És mondom, nekünk 
nem iskoláink vannak, hanem iskolarendszerünk van és a rendszerben kell 
nekünk gondolkodni és ennek a rendszerben való változásnak is benne van 
mindenféle lehetősége. És vannak olyan városrészek, ahol újrafejlődnek és 
oktatás, fiatalodnak egy kicsit az oktatás ott jobban fejleszthető és 
átmenetileg lesznek gyengébb városrészek. De hát nem mondhatjuk azt, 
hogy Szabolcsfalu az iskolával gyengén ellátott terület azért, mert tetszenek 
látni. 
 
Várbíró Péter, Molnárné Garai Edit. Az ebédszünettel tetszenek gazdálkodni. 
Önöké a szó. 
 
Várbíró Péter: ügyrendiként először ha szabad elnök úr, ezt az elnöki 
kommentárt szeretném, hogyha más csatornába, akár hozzászólás szintjére 
lenne szíves legközelebb sorolni, mert ez befolyásolása levezető elnökként a 
jelenlévőknek.  
Tulajdonképpen kérdezni szeretném és elvi alapvető kérdés, hogy a helyi 
önkormányzatoknak a szerepe akkor mi? Úgy gondolom, hogy pontosan az 
az alkotmányos berendezkedésünknek a szerepe, és most nem a 
subsidiaritás, meg egyebekről beszélek amit helybe a vezető, az elnök 
kivételével a közösség eldönt, azt úgy gondolom halálos vétek magasabb 
szinten felülbírálni és az anyagi meg egyéb megfontolások alapján nem 
vállalni a közösség kérését. Igaz, hogy a közösség kismértékű képviselettel 
rendelkezik és valóban tragédia az, hogy kevés a gyermek, mert ilyen a 
családpolitika. Valóban tragédia az, hogy nincsenek közösségek. Nincs olyan 
közösség, ami tulajdonképpen ezen templom melletti klasszikus, 
hagyományos iskolafenntartásáért nagyobb méretékben ki tudna állni. De 
azért nem, mert mesterségesen kommunákba, ha úgy tetszik, távol, 800 m-
re viszik el a gyerekeket, mikor egy adott lakóközösség központjában lévő 
épület volna az, ami ezen közösséget valamilyen formába megtartaná. Én 
úgy gondolom, hogy a következő tragédia az alapvetően az, amit az ország 
vezetése tesz az önkormányzatokkal meg az iskolákkal, amikor ilyen 
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helyzetet állít elénk. És most akkor segítségül a számítógépet veszem 
figyelembe. Gyurcsány Ferenc ma még regnáló miniszterelnök azt mondta, 
hogy nincs több pénz az önkormányzati rendszer finanszírozására, ezért 
belső átrendezést javasol. A Kormány kész arra, hogy újrakösse az 
önkormányzatok és a végrehajtó hatalom közötti alkotmányos írt és le nem 
írt megállapodási szövevényt.  
Nos Kedves Előterjesztő, dr. Tóth Mihályé! Önt arra szeretném kérni, aki a 
napirend előtti lehetőségében élhetett volna, hogy ezt a kérést ne hozza a 
közgyűlés elé. Tessék elképzelni, hogy Vasason, Hirden egy közösségi 
lehetőséget, egy embrionális lehetőséget megszüntetnének és azt 
mondanák, hogy beviszik majd a városba. De szeretném az Ön érzelmeire is 
a súlyt fektetni, hiszen Ön pedagógus. Nem tudom, hogy mennyire érzi át 
azt, hogy egy kisebb közösségnek milyen súlya van akkor, amikor valóban 
meg tudjuk tartani, a helyi önkormányzat ezt kéri. Mi, a városi önkormányzat 
szeretném legalább is, hogyha a szocialista liberális frakció is úgy érezné, 
hogy ne bírálja felül a helyi akaratot. Ez hasonlít a kistelepülések iskoláinak a 
megszüntetési tendenciáitól kezdve végig mindennel. Úgy gondolom, hogy 
egy kis önmérsékletet ha tudnánk ebben az ügyben viseltetni, az jó lenne és 
idővel bizonyára ki fog alakulni, hogy mi legyen itt a helyi közösségnek a 
lehetősége és a sorsa. A felújításról pedig már egyébként is döntöttünk. 
Tehát meg szeretném kérni kedves képviselő asszony, szíveskedjék 
befogadni az elhangzott javaslatok alapján az észrevételeket. Köszönöm. 
 
Dr. Toller László: igen, Tóth Mihályé, Hering Gyula képviselő úr. 
 
Tóth Mihályné: köszönöm a szót. Azt hiszem a képviselőtársam 
következetesen helyi önkormányzatot mondott a részönkormányzat helyett. 
Úgy tudom elképzelni a tartalmából. Tehát a részönkormányzat említetted, 
természetes, hogy nem mondja azt, hogy hát igen, csukják, zárják be az 
iskolát még akkor sem, hogyha öt gyerek. De az sem oda akart beiratkozni, 
hangsúlyozom, hanem a Frankel Leóba. Tehát a Frankel Leóba iratkozott be 
öt arról a területről mind összesen. Tudatosítani a szülőkben azt, hogy 
valahol a lakosság tartja fenn az iskolát, mert ha beiratkozik a gyerek, 15, 16, 
17, 18, nem lehet azt mondani, de ha 5 iratkozna be, nem mondhatnám azt, 
hogy 5 gyerekkel is indítsuk el azt az osztályt. Ebben az iskolában már kettő 
osztály nem indult el, a négyből már csak kettő volt. Tehát gyakorlatilag olyan 
tényekkel állunk szemben, amely tényeket egyszerűen tudomásul kell venni. 
Ott van közel 700 méterre, nem úgy van, hogy át kell szállni a Budai-vámnál, 
meg nem tudom én, milyen megoldások vannak, hanem egy buszjárattal a 
gyerek elmegy, illetőleg a szülők maguk azt mondták, hogy nem is kell busz, 
hiszen gyalog odasétálunk az iskolához, közel van, jobb feltételek vannak. 
Ez az egyik, amit tudok mondani. Rettenetesen fájó szívvel teszi ezt meg az 
ember, különösen akkor, hogyha pedagógus, de ezek annyira szigorú 
tények, hogy ezekkel szemben pontosan a többiekért valamilyen lépéseket 
meg kell tenni. Az épület ott marad, az épület a közösségé, az épülettel a 
közösségnek kell rendelkeznie. Itt arról van szó, hogy az oktatásból vesszük 
ki, de bekerülhet a szociális, bekerülhet a művelődési, kulturális szférába. 
Természetesen fel lehet újítani, de az oktatásnak nincs rá szüksége, mert 
megoldott így is, és maga Garai Edit mondta  azt az előző Oktatási bizottsági 
ülésen, hogy majd hamarosan a Frankel Leoban is problémák lesznek, 
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mármint létszám problémák. Tehát ő is érezte, és jelezte azt, hogy hát igen, 
tehát csökken a gyereklétszám, illetőleg azoknak a létszáma akik oda íratják 
a gyerekeket. Egyszerűen szabad iskolaválasztás van, mert ha mindenki 
odaíratná, akkor itt lenne 70 gyerek, és igenis fel kellene újítani, mert 70 
gyerek van a négy osztályban. Még akkor sem 100, mert kellene lenni 100-
nak, de hát nincsen, két osztály már el sem indult. Úgyhogy én úgy érzem, 
hogy ebben az esetben az egész iskolaközpontnak és az oktatás 
színvonalának a jobbítása érdekében meg kell lépnünk azt, és ugye azt 
tudom tanácsolni a területnek, hogy a művelődés, a kultúra, a közösség 
céljaira használják fel azt, csak az oktatásból vonjuk ki. Köszönöm. 
 
Várbíró Péter: akkor egy mondat, hogyha szabad… 
 
Dr. Toller László: egy pillanat, tartsuk meg a parlamentáris formát. 
 
Várbíró Péter: igen, azért kérek engedélyt. 
 
Dr. Toller László: Meixner úr következik, mert halmozottan hátrányos…. 
 
Meixner András: köszönöm a szót polgármester úr. Tényleg halmozottan 
hátrányos vagyok a monitor miatt, mert polgármester úr sokszor nem látja a 
kezemet. Mint ahogy halmozottan hátrányossá teszik azokat a gyerekeket is 
akár szánt szándékkal, akik kis, felszereletlen, rossz körülmények között 
működő iskolákba kényszerítik. Ez meggyőződésem. Csak abban az esetben 
van értelme fenntartani a XXI. században egy iskolát, hogyha ott nem a 
hátrányokat növeljük, hanem éppen ezeket próbáljuk meg leküzdeni. Tehát 
ha arról döntünk, hogy egy iskolát hol működtetünk, akkor egyben azt is kell 
megmondani, hogy ezt az iskolát olyan körülmények között működtetjük, 
olyan felszereltséggel, olyan kvalitásos pedagógusokkal, akik azokat a 
követelményeket tudják teljesíteni, amit mondjuk tőlünk nyugatabbra 
gazdagabb vidékeken működő iskola. És elég nevetséges azt mondani, amit 
képviselőtársam az előbb mondott, hogy mert olyan a családpolitika, és ettől 
csökken a gyerekszám. Ez egy urbanizációs jelenség. Tessék elolvasni a 
szakirodalmakat; Angliában, Németországban, Hollandiában, bárhol a 
lélekszám csökken, és ez nem függ össze tulajdonképpen azokkal a 
körülményekkel, amelyek a családpolitikát jellemzik, sőt azt kell, hogy 
mondjam, hogy Magyarországon a szocialista kormány sokkal többet tett, 
mint a FIDESZ-kormány az előző időszakban. Hiszen említhetném azt, hogy 
a családi pótlékot háromszorosára emelte. Ez pontosan azoknak nyújtott 
támogatást, azoknak a rétegek, amelyektől várható a gyerekszám növelése, 
hiszen Önök is nagyon jól tudják, hogy nem a jómódú réteg, ahol a 
gyerekszám növekszik, illetve magas, hanem általában a kevésbé 
jómódúaknál jellemző ez az érték. De persze lehet ezen vitatkozni, megint 
elkanyarodunk már a témától, de csak azért kellett mindezt mondanom, mert 
Önök mondták, hát kérdésre válaszolni kell. De én még egyszer azt 
mondom, hogy azt is fontolják meg, hogy mindannyian, minden képviselő 
egyaránt vagyunk felelős a város egészéért, a város oktatásügyének 
egészéért, nem egy városrészért, nem egy adott épületért, hanem az 
egészért. Tudunk-e olyan körülményeket biztosítani abban az épületben úgy, 
hogy a másik épületek rovására, vagy az éppen működő és gyermekkel 
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telelévő épületek rovására tesszük ezt. Én azt mondom a magam részéről, 
hogy nagy a valószínűsége, hogy nem. Éppen ezért azt javaslom, hogy ezt 
az állásfoglalást így fogadjuk el, és azokat a gyerekeket, akiket az adott 
területen iskolába kell járatni, azokat a fehérhegyi iskolába vigyük, mert ott 
azok körülmények sokkal jobbak, mint amit Szabolcsfaluban biztosítani 
tudunk. 
 
Dr. Toller László: Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel a nagy számú 
hozzászólóra, ebédszünet következik, a vitát folytatjuk ebéd után, 14.37 
órakor.” 
 
Ebédszünet után. 
 
K é r d é s e k: 
 
a.) Várbíró Péter: első kérdése a Zsolnay Gyár tulajdonlásával kapcsolatos, 
a pécsi, illetve polgármesteri kezdeményezésről szeretne információt kapni. 
Egyes elemzők véleménye szerint Pécs városának a politikai súlya az ország 
politikai palettáján az utóbbi időben történt változások miatt talán 
megváltoztak. Ezzel is összefügg az a kérdése, hogy a kulturális főváros 
esélyei nem sérülnek-e ezen okok miatt? 
 
Dr. Toller László: nem túl elegáns a kérdés, de megpróbál elegánsan 
válaszolni. Pécs városa nem attól súlyos, hogy Toller László a polgármester, 
Toller Lászlónak viszont azért van a politikában súlya, mert Pécs 
polgármestere, és ezt örömmel nyugtázza. A legitimitását a város adja, akár 
az országgyűlési választásokat, akár a polgármesterségét illetően. 
Mindebből következik az is, ha valaki ilyen kombinációt sejt, akkor meg kell 
indokolni, miért. Talán emlékszik rá képviselőtársa, hogy a pécsi Közgyűlés 
igényelte a Zsolnay Gyárat, nem most, hanem Csikán Attila minisztersége 
alatt. Ez a folyamat jelenleg is tart, a sajtóban széles nyilvánosságot kapott. 
Nagyon sok ellenzője van annak, hogy Pécs tulajdonosa legyen ennek a 
gyárnak; részben az ÁPV Rt. hatalmaskodó urai, és a mostani közigazgatási 
állami értekezlet nem értett egyet azzal, hogy a kormány elé kerüljön a gyár 
tulajdonlása. A központi kormányzat döntő többsége folyamatosan nem ért 
egyet a gyár önkormányzati tulajdonba adásával. Ezen kétszer hatoltak át; 
egyszer akkor, amikor januárban megállapodtak Draskovits Tibor miniszter 
úrral, hogy a gyár önkormányzati tulajdonba kerül – ennek az előkészítő 
munkáit lassították az ÁPV Rt-nél, ahogy tudták – aztán volt egy 
miniszterváltás, és az új miniszter nem ezzel foglalkozott először, 
ugyanakkor két miniszterelnök megígérte alapos információ birtokában, hogy 
a gyár önkormányzati tulajdonba kerül. Tegnap adta át Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnöknek a levelet, mely szerint ehhez az elképzeléshez 
ragaszkodnak, vagy ha tartósan úgy gondolják, hogy mégis privatizálni 
akarják, a kormánynak ennek minden következményét viselni kell. Ebben az 
ügyben elsősorban pécsi, és nem kormánypárti. Ezt tudni kell a 
közvéleménynek is, akkor is, ha ez konfrontációval jár. A legszélesebb 
nyilvánosságot veszi igénybe annak érdekében, hogy a Zsolnay Gyár körül 
17 éve tartó áldatlan állapot megszűnjön. Ennek a politikai súlyhoz semmi 
köze nincs. Eddig sem a különböző emberekkel való jó barátságon múlott a 
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város sorsa, hanem a korrekten előkészített pályázatokon. A városnak kiváló 
apparátusa van, és nehéz ellentmondani a város igényeinek – akármilyen 
kormány is van hatalmon – hiszen megalapozottak, józan értékítéleten 
alapulnak és támogathatók.  
 
A másik ilyen kérdés az Európa Kulturális Fővárosa. A pályázaton annak 
tudatában indultak el, hogy vannak versenyzőtársak. A 11 város közül – 
Budapest ebben nem volt benne, de ugyanúgy pályázik a címre – Pécs 
bekerült az első három közé. Úgy gondolja, jó esélyük van arra, hogy a 
címhez vezető úton végig menjenek, de soha nem tett arra ígéretet, és nem 
is tenne, hogy biztosan megnyerik. Abban a tekintetben magabiztos, hogy 
jobb pályázatot írnak a többinél, a folytatásban pedig a kormány eldönti, 
melyik várost javasolja Brüsszelnek. Érdekes módon mindig az ellenzéki 
oldalról merül fel, hogy a Tollernak megígérték. Nem ígérte meg senki, de azt 
megígérték, hogy korrekt lesz az eljárás. Nem adhatja oda senki Toller 
Lászlónak az Európai Kulturális Főváros kulcsát, a cím az egész várost 
megilleti. Azt szeretné kérni, nyugodtan hivatkozzanak rá bárhol, hogy 
ezekért a célokért küzd, mint az oroszlán, de ne ígérjen helyette senki. 
Mindennek megvan a rendje, és úgy gondolja, mindkét területen jó esélyük 
van a nyerésre. 
 
b.) Várbíró Péter: az SZMSZ nem ad lehetőséget arra, hogy reagáljon 
polgármester úr válaszára, de úgy véli, nagyon fontos a nyilvánosság 
informálása szempontjából. Természetesen van véleménye, és úgy gondolja, 
a Pécsi Hírek megkeresi majd a frakció véleménnyel kapcsolatosan.  
 
Második kérdése a közgyűlési teremmel kapcsolatos. Az E-önkormányzat, és 
ezen belül az E-Közgyűlés bevezetése miatt szükséges technikai 
lehetőségek biztosítását szeptemberre ígérték. A legutóbbi egyeztetésen 
kiderült, hogy a személyi és a tárgyi feltétel biztosított. Trombitás Károly 
képviselőtársa kérdésére adott válaszból viszont megtudták, hogy a terem 
nem tartozik ezen objektív teltételek közé. Kérdése, hogy a szeptemberi 
Közgyűlésre megvalósul-e a terem átalakítása az E-Közgyűlés 
működéséhez? Megvannak-e a teljes átalakításhoz  szükséges pénzügyi 
feltétek? Tekintettel arra, hogy június 23. van, mielőbbi sürgős intézkedést 
tart fontosnak. A parketta felpúposodását viszonylag könnyen meg lehet 
szüntetni, de a számítógépes hálózathoz más kell. 
 
Dr. Toller László: a számítógépek alapvető működését így is tudják 
biztosítani, hiszen a két használt laptop jelenleg is jól működik. A közgyűlési 
termet 10 éve szeretnék átalakítani, szükség is lenne rá,  Különböző terveket 
készítettek és már majdnem támogatták is elfogadásukat. Ebben a 
költségvetési évben erre a célra nem szántak forrást, és nincs is. Jövő 
nyáron szándékukban áll egy megújult, nagyon korszerű, minden technikával 
felszerelt üléstermet kialakítani. Ugyanis az ablakok javítása, a mennyezet 
újrafestése is aktuálissá vált, és hiányzik egy olyan korszerű bútorzat, amely 
a jó munka feltételeit megteremtené, és esetleg kisebb konferenciák 
megrendezésére is lehetőséget nyújtana. Nem tud Pécsen kívül olyan 
nagyvárosról, ahol nem a városháza dísztermét használják az esküvői 
szertartásokra. A termet jövőre át kell alakítani, ebben az évben biztosan 
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nem lesz rá költségvetési forrás. Tehát átmenetileg kényelmetlenül tudják 
használni az informatikát. 
 
c.) Várbíró Péter: nagyon sajnálja, hogy az E-Közgyűlés ebben az évben 
Pécsett mégsem fog működni.  
 
Schmidt József bizottsági elnökhöz intézi harmadik kérdését, – visszatérve a 
két hónappal ezelőtti interpellációjára – hogy az elmúlt két hónapban történt-
e a térfigyelő rendszer ügyében valami előrehaladás, illetve mikorra várható? 
 
Dr. Schmidt József: örömmel veszi, hogy képviselőtársa a közbiztonság 
kérdését figyelemmel kíséri. Létrejött a Közbiztonsági Albizottság, tárgyaltak 
erről a kérdésről, most már tudják, mit szeretnének, csak azt nem tudják, 
miből valósul meg. Valószínűleg a jövő héten tárgyalnak első körben olyan 
befektetővel, aki hajlandó áldozni ennek a megvalósítása érdekében. Az 
eredményről kellő időben tájékoztatja a Közgyűlést. 
 
d.) Várbíró Péter: negyedik kérdéséhez a két hónappal ezelőtt 
interpellációjára adott válaszból idéz: „A parkolóhelyek felfestése valóban 
valamelyest segítené azok racionális kihasználhatóságát, a burkolatjelek 
felfestését az önkormányzati közúthálózat  területén a PVV Rt., mint útkezelő 
koordinálásával történik meg. Javaslat a jobb állapot elérésére irányul. Tartok 
tőle – írja a válaszadó – hogy annak pénzügyi lehetőségei korlátozottak.” 
Kérdése, mi történt azóta? 
 
Kukai András: képviselőtársa bizonyára látta már a közlekedést segítő 
felfestéseket a város egyes területein. Az egész várost csak a főútvonalakon 
tudják az ilyen felfestésekkel ellátni. Azokat a parkoló helyeket, ahol tábla 
nem tiltja a megállást, várakozást, valószínűleg nem festik fel. A pénzügyi 
lehetőségek határain belül a felfestéseket elvégzik, de erre most konkrét adat 
nem áll rendelkezésére, hiszen a PVV Rt a városüzemelési pénzügyi 
keretéből végzi ezt a feladatot is.  
 
e.) Trombitás Károly: Kukai András bizottsági elnököt kérdezi az ISPA 
beruházások kapcsán: a lakók részéről több kifogás merült fel az ISPA 
beruházással kapcsolatban. A lakók értesítése és tájékoztatása nem üti meg 
az elvárható mértéket. A nyomtatványok ugyan léteznek, azonban a telefon 
számok és a határidők hiányoznak, ezért a lakók nem tudják, hova 
fordulhatnak a problémájukkal. A kivitelezés során történnek bizonyos 
károkozások, amelyek természetesen nem szándékosak. Az a kérdés is 
felmerült, hogy kik rendezik például a kidöntött kerítés oszlopok miatt okozott 
kárt. Nagy francia cég nyerte el a kivitelezés lebonyolítását, akikről 
feltételezték, olyan munkagépekkel rendelkeznek, amelyeknek rendszáma is 
van. Továbbra is problémát okoz, hogy a munkavégzéstől távol eső területek 
is el vannak zárva a Mecsek-oldali területeken, és ezért a napközben történő 
megközelítés nehézkessé válik például az Erdész út és környékén. 
 
Kukai András: jelzi, a pontos válaszadás érdekében írásban kívánja 
megválaszolni a kérdéseket. 
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Dr. Toller László: bejelenti, folytatják az ebédszünet előtt megkezdett és be 
nem fejezett napirendi pont vitáját Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Szakiskola Szabadságharc u. 1. sz. alatti épületének további hasznosítása 
tárgykörben. 
 
Trombitás Károly: „oktatási kérdésekben nem nagyon szoktam hozzászólni, 
most ezt a kivételt megtöröm. Nekem úgy tűnik – és nem igazán az oktatás 
területén akarnék beleszólni – hanem néhány hozzászólás, ami az 
ebédszünet elrendelése előtt megfogalmazódott bennem. Meixner tanácsnok 
úr azt mondta, hogy mi kényszerítjük ezekbe az iskolákba a tanulókat azzal, 
hogy nem engedjük, vagy nem helyeseljük, hogy bezárják ezt az iskolát. 
Szerintem fordítva van, hát Önök kényszerítik át más iskolába azokat a 
tanulókat, akik eddig idd jártak, vagy ide akarnának járni. És nekem, amit 
polgármester úr is felvetett, hogy a Kertváros utcai iskolát is az miatt kellett 
kiüríteni, mert életveszélyessé vált, itt is ez a helyzet, hogy félig arra 
hivatkozunk, hogy életveszélyes az iskola. Hát ha hosszú éveken keresztül 
ugye nem költünk az iskoláinkra, nyilván oda nem akarnak járni gyerekek, 
mert Meixner tanácsnok úr is azt mondta, hogy a feltételek nem adottak még 
annyira sem, mint a város más iskoláinál. Nyilván ha nem költünk rá, akkor a 
tanulók majd nem fognak oda járni, majd életveszélyessé válik az iskola, 
majd be kell záratni. Tehát szerintem ez egy teljes logikai sor, amibe pont az 
ellen kellene küzdenünk – és a tanácsnok úrnak is szerintem az ellen kellene 
küzdenie – hogy ilyen iskolák egyáltalán kialakulhassanak, miközben azt 
látjuk, hogy vannak olyan középiskoláink, ahol már gyakorlatilag minden 
oktatási eszköz megvan a szakképzési alapból jól fel tudták szerelni 
magukat, és a meglévő három személygépkocsiból az egyiket néhány ezer 
kilométeres évi futásteljesítmény után már le akarják cserélni, mert olyan jól 
állnak, miközben a másik két gépjárművet is meg akarják tartani. Viszont azt 
látom, hogy más iskoláknál az alapvető oktatási eszközöket nem tudják 
biztosítani. Szerintem ezen az anomálián is el kellene gondolkodni, hogy 
hogy lehet az, hogy az egyik iskolánknak lényegesen több pénze van és jobb 
helyzetben van, függetlenül attól, hogy szakképzési alap, vagy nem 
szakképzési alap, a másik iskolánkat meg gyakorlatilag erre hivatkozva kell 
bezárni, hogy életveszélyes, mert nem újítottuk fel, vagy nem tettük meg 
azokat a beruházásokat, amelyeket meg kellett volna tenni, és ettől fogva, 
vagy ennek következtében elmennek a tanulók, illetve a szülők nem oda 
íratják be a gyerekeiket. 
 
Dr. Toller László: további hozzászólás, Kittl János. 
 
Kittl János: köszönöm szépen polgármester úr. Én a bizottság vezető 
asszonyhoz szeretnék egy megjegyzéssel élni és a helyi lakókat azért 
megvédeni. Bizottság vezető asszony azt mondta, megtehették volna a lakók 
is, hogy kimeszelik, kifestik azt az iskolát. Én szeretném felhívni a figyelmét 
arra, hogy három évvel ezelőtt a lakosság és az ottani vállalkozók ígéretet 
tettek, hogy felújítják az iskolát, csak az önkormányzat adjon hozzá anyagot. 
Az önkormányzat ettől elzárkózott, és nem engedett hozzányúlni az 
épülethez, holott 15 éve tényleg nem volt ez az iskola kifestve. Hadd 
mondjam azt, hogy egy takarmányboltot is évente legalább egy tisztasági 
festéssel ki szoktak festeni. 
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Dr. Toller László: Molnárné Garai Edit asszonyé a szó. 
 
Molnárné Garai Edit: köszönöm szépen polgármester úr. Úgy hallottam, úgy 
tud róla, hogy nekem kérdésem lett volna, én nem tettem volna fel 
semmilyen kérdést, amit a kérdések formájában kellett volna. Viszont az 
előbb maradt egy nagyon tetemes számú megválaszolatlan kérdés, úgyhogy 
ezzel folytatnám a vitát. Én a képviselőtársamat annyiban szólítanám meg, 
hogy ebbe igaza van, hogy 5 gyereket írattak a szabolcsfalusi iskolába, de 
gondoljunk bele, hogy ilyen körülmények között ki az, aki felvállalta volna, és 
semmilyen biztosítékot nem kapott erre, hogy az ideiglenes bezárásnak mi 
lesz a sorsa, a közgyűlési határozatunkon kívül, amiről persze nem biztos, 
hogy mindenki tud. Kilenc gyerek jött ma az óvodába, mondta ő, én azért azt 
mondom, hogy egy önkormányzati képviselőnek, aki ráadásul megválasztott 
képviselő, minden erejével azon kellene lenni, hogy az ügy mellett álljon, és 
ne ellene, mert ez egy nagyon fontos dolog. A fórumomat említette, amit 
nemrégiben kívántam megtartani. Igaza van, tényleg nagyon kevesen jöttek 
el, de tudom, mert én is beszéltem olyan családokkal, akik azt mondták, hogy 
valamilyen szinten a fehérhegyi iskolába most járó tanulók szülei kénytelenek 
voltak ebbe a dologba beletörődni, de bármilyen jó megoldás mellett vannak. 
Tehát, hogyha vissza lehetne menni, akkor egységesen mindenki 
visszajönne. Azt a hirtelen költözést, amit át kellett élniük, akkor annak idején 
elmondták, hogy méltatlan volt egyszerűen a szülők felé és a tanárok felé is 
természetesen. Azt, hogy félnek-e, azt én meg tudom erősíteni, mert nagyon 
sokan mondták azt, hogy inkább nem szólnak, minthogy esetleg bármiféle 
bántódásuk lenne tanulmányi eredményben a gyerekeknek. Ezek érdekes 
dolgok, elhangoztak. És azért tudni kell, hogy a statisztikát, hogyha 
megnézzük ennek a kutatásnak az eredményét, úgy nyolcvanból hatvanan 
tartották fontosnak, hogy megmaradjon az iskola. Ezt muszáj elmondanom, 
amikor annak idején Simonovics Ferenc idejében az iskola összevonást át 
kellett élnünk, ő legalább csendben tűrte ezt el és csendben szavazott ellene, 
sajnálatunkra, nem kellett volna. De nem érvelt legalább ellene a dolgok 
ellen, mármint a jó ügy ellen. A fehérhegyi iskolába valóban 5 gyereket 
tudtak csak beíratni, és hogy miért oda, az azért volt, mert egyszerűen ott 
volt a beíratás helye. Egy életveszélyes iskolába nem lehet elvárni, hogy oda 
írassák a gyerekeket helyben. Az nem jelenti azt, hogy szándékuk nem lett 
volna a felújított iskolába járatni utána majd. A legfőbb gondom az, hogy az 
előző felszólalásom idején egyáltalán nem kaptam válaszokat, Tehát én azt 
továbbra is várom, és polgármester úrnak nagyon sürgős volt, hogy lezárjuk 
ezt a témát. Én megmondom őszintén, nekem fontos ez a téma, hogyha neki 
nem, akkor ezt sajnálom. Egyébként nagyon sok más oktatási célú dologra 
lehetett volna az iskolát felhasználni. Szeretném jelezni, hogy  - talán 
tudomásukra jutott – az indigó gyerekek problémáját nagyon sok helyen 
megemlítettük, számtalan ilyen gyerek jár iskolákba. Tulajdonképpen meg 
tudna tölteni egy ilyen iskolát. Más kérdés persze, hogy meghallgatják-e a 
problémát, vagy sem az önkormányzatnál. Úgyhogy ennyit most egyszerre, 
és hogyha lesz válasz, akkor én fogok rá reagálni. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Toller László: köszönöm szépen képviselő asszony. Juhász István 
bizottsági elnök úré a szó. 



 86 

 
Juhász István: köszönöm szépen polgármester úr. Tulajdonképpen 
képviselő asszony hozzászólását szeretném egy kicsit tovább fűzni akkor, 
amikor azt jelezte a Közgyűlés felé, hogy számtalan megválaszolatlan kérdés 
maradt benne, amire keresi a választ. Igazából ez így helyes és ez így jól is 
van. Én bennem egyetlen egy kérdés van az, ami nagyon komolyan felmerül, 
az, hogy akkor, amikor közösen – politikai hovatartozás nélkül – valljuk azt, 
hogy valamilyen módon az intézményrendszerünket, ezen belül az oktatási 
rendszerünket is valamilyen módon racionalizálni kell. Valamilyen módon 
tudjuk azt, hogy milyen hatások, milyen körülmények okozzák azt, hogy 
szűkül az oktatási intézményrendszerünkbe beiskolázott gyermekeknek a 
száma. Tudjuk azt, hogy valamilyen módon ezzel foglalkoznunk kell, tudjuk 
azt, hogy keresnünk kell a megoldást rá. Én bennem egyetlen egy kérdés 
mozog, és ezt szeretném képviselő asszony fele megfogalmazni, a 
számtalan kérdés helyett, hogy vajon van-e olyan konkrét elképzelése arra, 
hogy ezt hogyan lehetne megoldani akkor, amikor az élet a helyzet és a 
gyakorlat adja szinte a megoldásra a lehetőséget valamilyen mértékben, 
hogy van-e akkor Önnek arra elképzelése, hogy hogyan kellene akkor az 
oktatási intézmények racionalizálását megoldani, ha egy ilyen evidens és 
triviális kérdésben sem tudunk egyetérteni? Köszönöm. 
 
Dr. Toller László: Köszönöm szépen. Hering Gyula képviselő úré a szó. 
Tisztelt képviselőtársaim, Hering képviselő után ha még akadna hozzászóló, 
én arra az útra terelném, hogy ügyrendileg lezárjuk a vitát. Ez már 
komolytalan. Hering képviselő úré a szó. 
 
Hering Gyula: köszönöm a szót polgármester úr. Képviselő asszonynak 
válaszolnék, hogy igenis kiállok, kiállok az mellett, hogy a területemen még 
kettő iskola van, és hogy a két iskolát meg tudjuk menteni, ezért nem 
támogatok egy olyan iskolát, ahol a szülők nem íratják be a gyereket és nincs 
gyereklétszám, és talán inkább azzal fejezném be a mondandómat, hogy a 
képviselő asszony szerintem a fától nem látja az erdőt. Át kellene gondolni. 
 
Dr. Toller László: további hozzászólás van-e? Köszönöm szépen, hogy 
nincsen. Tóth Mihálynéjé az utolsó szó. 
 
Tóth Mihályné: köszönöm a szót. Én úgy érzem, hogy a válaszokat 
megadtuk. Nem tudom, több nagyon hosszú bizottsági ülés volt, ott is 
számtalan probléma felmerült, mindenre válaszoltunk, hosszan beszéltünk 
erről a témáról. Ez az egyik, a másik az, hogy az egy területen élő 
képviselőknek a nézeteltérését nem a Közgyűlésen kell megbeszélni. Szóval 
ez valahogyan nekem egyáltalán nem tetszik. A harmadik pedig az, hogy a 
határozat negyedik pontjába szeretném azt a javaslatot tenni – és ezt egyben 
szeretném hogyha elfogadnák – hogy „A Közgyűlés utasítja a 
Városfejlesztési Főosztályt, hogy az ingatlan hasznosításával kapcsolatos 
javaslatait terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: október 30.” Tisztelettel 
kérem, hogy ezt fogadja el a Közgyűlés. 
 
Dr. Toller László: tehát a 4. pont helyett… 
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Tóth Mihályné: a 4. pont helyett… 
 
Dr. Toller László: jó, a többi rendben van képviselő asszony. 
Képviselőtársaim javaslatot teszek a vita lezárására, frakciónként egy 
hozzászólásra utána is van lehetőség. Kérem, szavazzanak, egyetértenek-e 
a vita elzárásával? 
 

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 8 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett lezárta a vitát.  

 
Frakciónként egy megszólalásra van lehetőség. Molnárné Garai Edit 
képviselő asszony, majd Várbíró frakcióvezető úré a szó. 
 
Molnárné Garai Edit: köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, én 
továbbra is fenntartom. Én arra a kérdésre nem kaptam választ, hogy van 
egy közgyűlési határozat, amely szerint fel kell újítani az iskolát. Tudomásom 
szerint ez nincs visszavonva, tehát ebben a kérdésben én nem látok tisztán. 
Hát hogy van ez, hozunk egy határozatot, és azt is kérdeztem, én úgy tudom, 
hogy 2006. május 31. Lehet, hogy én rosszul emlékszem, volt idő a 
szünetben, hogy utána lehetett volna nézni. Erre sem kaptam választ. Én az 
augusztus 31-re nem emlékszem, megmondom őszintén, én 2006. május 31-
re emlékszem. Azt a választ, amit Juhász István feltett, azt remélem, hogy 
2006. őszig meg tudják majd válaszolni, és ez az érvrendszer, ami fel van 
sorakoztatva, hogy életveszélyből átmegyünk a be nem íratott gyerekekhez 
és tudjuk jól, hogy mit műveltek a 7 év alatt. A második ciklust töltöm a 
részönkormányzati idő alatt, és tudom, hogy mióta kérdés ez, és milyen 
külső körülmények hatására került ide. Cinikusnak tartom ezeket a 
megjegyzéseket, és egyszerűen visszautasítom, és látom az erdőtől a fát 
továbbra is, és remélem, más is meg fogja, és ha javaslatok érkeznek… Én 
javasolnám, hogy üljünk le ebben a kérdésben. Van egy részönkormányzati 
döntés, vannak érvek, és vannak ellenérvek. Nem kellene ezt megbeszélni? 
És van közgyűlési határozatunk, érvényben lévő. Nem kellene erről 
beszélni? Nagyon egyszerűen. Tudom, hogy nagyon sokat beszéltünk erről, 
de polgármester úr két percenként le akarja zárni a vitát. Az én 
emlékezetemben Meixner András nem olyan rég azt mondta, hogy 
választások előtt nem lesz bezárva iskola. Ez megmaradt bennem, én bíztam 
benne, nem így lett. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Toller László: Várbíró Péter képviselő úré a szó. 
 
Várbíró Péter: köszönöm szépen. Elnök Úr, illetve bizottsági Elnök Asszony. 
A tervezetet én két részre bontanám; az egyik maga az iskola léte, illetve 
nem léte a szeptemberi újratanítás lehetősége, vagy nem lehetősége. Túl 
sok mozgásterünk nincs. Második kérdés az, hogy ezzel az épülettel mi 
történik? A határozattervezetben az szerepel, hogy a korlátozottan 
forgalomképes körből ki kell vonni, továbbá a főosztály az ingatlan 
hasznosításáról gondoskodjon, vagy tegyen javaslatot a hasznosításról. 
Mindebből az következik, hogy el kívánjuk adni. Miután tudom jól, hiszen a 
köztes konzultáció alapján beszéltünk arról, hogy nem eladásról, hanem a 
közösség további hasznosításáról van szó. Ebből adódóan nem korrekt 
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változatlanul ugyan ennek az előterjesztésnek a megjelenése. A 
korlátozottan forgalomképes kategóriában maradhatna a javaslat. A frakció 
tagjaként és képviselőjeként ismételten arra kérem az előterjesztőt, hogy ne 
a 4. pontot javítsuk ily módon, bár azt meg lehet tenni, hogy tegyen a 
főosztály javaslatot ennek a hasznosítására, de nincs szükség jogilag 
semmiképpen sincs szükség, hiszen a pulpitusnál ülő urak jogi végzettsége 
mellett teljesen egyértelmű, hogyha az változatlanul korlátozottan 
forgalomképes az épület, akkor ugyan úgy használható iskolára, öregek 
napközi otthonára, klubra, bármire. Tehát a korlátozottan forgalomképes 
körben benne kellene hagyni, ezért az én javaslatom és kérésem bizottsági 
elnök asszony, hogy az első három pontot töröljük és a negyedik maradjon 
meg. 
 
Dr. Toller László: jó, ez egy módosító indítvány, erről szavazni fogunk. A 
vitát lezártuk, a frakció nevében kíván szólni?  Igen. 
 
Juhász István: köszönöm szépen polgármester úr, a frakció nevében 
tényleg röviden. A volt iskolaépület hasznosítására tényleg egyelőre csak 
elképzeléseink vannak. Én azt hiszem, hogy jól fogalmazunk akkor közösen, 
amikor azt mondjuk, hogy mindenképpen valamilyen közösségi funkciót 
szánunk ennek az épületnek. Nem az a célunk, hogy ezt az épületet bevétel 
szempontjából értékesítsük, de azért, hogy a forgalomképtelen ingatlanok 
köréből kivegyük arra azért van szükség, hogyha esetleg magántőke 
bevonásával valamilyen közösségi célokat, akár közösségi házat, 
művelődési házat, orvosi rendelőt, vagy bármi ilyet szeretnénk kialakítani,  
jobb, ha ott van. Én szerintem a Közgyűlésnek a mostani jegyzőkönyve 
önmagáért beszél, hiszen nekünk is ezek a szándékaink. Én kérem szépen 
azt, hogy a képviselőtestület és a képviselőtársaim fogadják el azt, hogy az 
élet produkál néha olyan helyzeteket, amikor az iskolabezárások 
tulajdonképpen a helyzet következményeképpen, vagy egy-egy 
iskolarészeknek a bezárása a helyzet következményeképpen jön létre, és 
higgyék el azt, hogy ilyenkor megértve tényleg a helyi 
részönkormányzatoknak a hozzáállását és a védelmét, biztos, hogy én is 
ugyanezt tenném, amit Garai Edit tesz a részönkormányzatnál a 
megfogalmazott véleményével, én is ezt tenném. De próbáljunk meg most 
egy picit ezen túllépni, és tegyük meg azokat a döntéseket, ami ahhoz 
viszont feltétlenül szükséges, hogy a városon belül az oktatási intézmények 
későbbi, majdan egyszer egy nagyon komoly felmérést követő 
racionalizálása azért még egyszerűbb legyen, és kérem a 
képviselőtestületet, hogy fogadják el ezt az előterjesztést így, ahogy van. 
Köszönöm szépen. 
 
Dr. Toller László: újabb ügyrendi javaslat Molnárné Garai Edit részéről. 
 
Molnárné Garai Edit: nem újabb, hanem azt szeretném kérni, hogy szó 
szerinti jegyzőkönyvet kérek erről a napirendi pontról, és a szavazás 
eredményét kérném szépen. 
 
Dr. Toller László: nagy örömmel teljesítjük mindenkinek ezt a vágyát, hiszen 
nyilvános az ülésünk is. 
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Tisztelt Közgyűlés, határozathozatal következik. 
Először Várbíró Péter képviselő által javasolt módosító indítványról 
szavazunk, amely annyit jelent, hogy a határozati javaslat első három pontját 
hagyjuk el, a negyediknek így aztán úgy sincs semmi értelme. 
Szavazzunk. 
 
Ehhez a vitához egyet, képviselőtársam nem minősíteni szeretnék, de 
félreértésen folyt a vita, az épület felújítására és nem az iskola felújítására 
volt a pénz. Csak hogy tessenek tudni. 
 

Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 9 
tartózkodás mellett nem kapott többséget a képviselő úr javaslata. 

 
Most az eredeti határozati javaslatról szavazunk Tóth Mihályné előterjesztő 
kiegészítésével. 
Kérem, szavazzanak. 
 

Megállapítom a Közgyűlés 23 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1 
tartózkodás mellett fogadta el az eredeti, és Tóth MIhályné által 
kiegészített határozati javaslatot.” 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
339/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola 
Szabadságharc utca 1. sz. alatti épületének további 
hasznosításáról 
 

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs, 
Szabadságharc utca 1. szám alatti, 37 337 helyrajzi számú, 
összese 1614 m²  nagyságú korlátozottan forgalomképes ingatlant 
kivonja a korlátozottan forgalomképes intézményi vagyon köréből. 
A közgyűlés a fent megjelölt ingatlant forgalomképes ingatlanná 
nyilvánítja. 
Határidő:  2005. július 30.  
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 Póla József főosztályvezető  

2. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály 
vezetőjét , hogy az Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 
Szakiskola alapító okiratában a feladat ellátására szolgáló 
vagyonként feltüntetett  37337 helyrajzi számot és ingatlant törölje. 
A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 
Határidő: 2005. július 30.  
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 Póla József főosztályvezető 
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3. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy 
gondoskodjon az ingatlan megváltozott funkciójának  a 
vagyonnyilvántartáson való átvezetéséről. A Közgyűlés utasítja a 
Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a törzsvagyont érintő 
változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
29/2002. (05.10.) önkormányzati rendelet módosítása során 
gondoskodjék. 
 
Határidő:  2005. július 30.  
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 dr. Varga István főosztályvezető 

4. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy az ingatlan 
hasznosításával kapcsolatot javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.  
Határidő:  2005. október  30.  
Felelős:  Balázsné  Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Tóth Mihályné bizottsági elnök, Póla  
József, dr. Tolnai Márta, dr. Varga István, Balázsné 
Donáth Aranka főosztályvezető  

 
 
 
29.) Pedagógus álláshelyek meghatározása a 2005/2006. tanévre a 

középfokú oktatási intézményekben 
 
 Előterjesztő: Tóth Mihályné bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
340/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a pedagógus álláshelyek meghatározásáról a 2005/2006. tanévre 
a középfokú oktatási intézményekben 
 

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a középfokú 
oktatási intézményekben 135 gimnáziumi, 185 szakközépiskolai 
és 105 szakiskolai osztály indítását engedélyezi a 2005/2006. 
tanévben. 
 
Határidő:  2005. szeptember 1. 
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Felelős:  Póla József főosztályvezető 
 

2.) A Közgyűlés a középfokú oktatási intézmények álláshelyeinek 
számát a város 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(02.15.) 
sz. rendelete 21. sz. mellékletében felsoroltaknak megfelelően 
határozza meg a 2005/2006. tanévre. 
 
Határidő:  2005. szeptember 1. 
Felelős:  Póla József főosztályvezető 

 
3.) A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály 

vezetőjét, hogy döntéséről az érdekelt intézmények vezetőit 
értesítse. 
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős:  Póla József főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Tóth Mihályné, Soó László bizottsági 
elnök, Póla József, dr. Tolnai Márta főosztályvezető 

  
 
 
30.) Lemondás az 1997. évi címzett támogatás maradványának áfa 

tartalmáról 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
341/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
lemondás az 1997. évi címzett támogatás maradvány ÁFA 
tartalmáról 
 

1.  A Közgyűlés az 1997. évi XLV. törvény 1. számú mellékletének 
58. és 59. sorában megítélt címzett támogatás maradvány ÁFA 
tartalmáról az alábbiak szerint lemond:  

 
58. sor – Ivóvízhálózat-fejlesztés (Mecsek-oldal V-VIII., Makár-
oldal) 

 
Jóváhagyott címzett támogatás 
összege:  

79 255 000 Ft 
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Ténylegesen igénybe vett 
támogatás: 

714 000 Ft 

Rendelkezésre álló támogatás: 78 541 000 Ft 
Ebből lemondás maradványról:  

1997.évi ütemről:   5 268 200 Ft 
1998.évi ütemről: 7 000 000 Ft 
1999.évi ütemről: 3 440 000 Ft 

lemondás maradványról összesen: 15 708 200 Ft 
 

59. sor – Ivóvízhálózat-fejlesztés (Mecsek-oldal II-IV., Postavölgy, 
Málomi domb) 

 
Jóváhagyott címzett támogatás 
összege:  

94 067 000 Ft 

Ténylegesen igénybe vett 
támogatás: 

  8 208 571 Ft 

Rendelkezésre álló támogatás: 85 858 429 Ft 
Ebből lemondás maradványról:  

1997.évi ütemről:   3 258 286 Ft 
1998.évi ütemről: 7 000 000 Ft 
1999.évi ütemről: 6 913 400 Ft 

lemondás maradványról összesen: 17 171 686 Ft 
 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 2005. június 30. 
Felelős: dr. Toller László polgármester 

Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Soó László bizottsági 

elnök, dr. Tolnai Márta, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető 

 
 
 
31.) Kisgyermek Szociális Intézmények alapító okiratának módosítása 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kiegészítés, kérdés nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

 Megállapítja, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
342/2005. (06.23.) sz. határozata  
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a Kisgyermek Szociális Intézmények alapító okiratának 
módosításáról 

 
A Közgyűlés megtárgyalta az Egészségpolitikai és Szociális 
Bizottság fenti tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.)  A Közgyűlés a Kisgyermek Szociális Intézmények alapító 
okiratának 5.pontját  az alábbiak szerint módosítja: 
 
szakfeladat száma: megnevezése: 
80591-5 oktatási célok és egyéb feladatok 
8042 máshova nem sorolható felnőtt 

és egyéb oktatás 
 

Az alapító okirat többi pontja változatlan marad 
 

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Nyőgéri Lajos 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 

 
 
32.) A PÉTÁV Kft. társasági szerződésének módosítása 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett a kiküldött módosítással együtt fogadta el az előterjesztést. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
343/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a PÉTÁV Kft. társasági szerződésének módosításáról 
 

1. A Közgyűlés egyetért a PÉTÁV Kft. Társasági szerződésének az 
alábbiak szerinti módosításával: 
 
A Társasági Szerződés XI/3. pontja a következő új bekezdéssel 
egészül ki: 
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"Visszahívásnak van helye különösen akkor, ha a megállapított 
kötelezettségszegés súlya olyan, hogy az ügyvezető tisztségének 
fenntartása a gazdasági társaság részéről a továbbiakban nem 
várható el. Így különösen akkor, ha a felhívás ellenére az 
ügyvezető megszegi a Gt. előírásait, vétkessége miatt a 
társaságnál csődhelyzet alakul ki, az arra illetékes bíróság az 
ügyvezető terhére, az általa irányított társaság vonatkozásában 
megállapítja kárfelelősségét, illetőleg bűncselekményt követ el." 
 
A Társasági Szerződés X/1. pontja i) alpontjának szövege az 
alábbiak szerint változik: 
 
módosítás előtt: 
 

"i) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása," 
 
módosítás után: 
 

"i) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása," 

 
A Társasági Szerződés X/4. pontja első bekezdésének szövege 
az alábbiak szerint változik: 
 
módosítás előtt: 
 

"X/4. A taggyűlést a tagoknak ajánlott levélben küldött írásbeli 
meghívóval - napirend közlésével - az ügyvezető hívja össze 
úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között 
legalább 15 ( tizenöt) nap legyen." 

 
módosítás után: 
 

"X/4. A taggyűlést a tagoknak ajánlott levélben küldött írásbeli 
meghívóval - napirend közlésével - az ügyvezető hívja össze 
úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között 
legalább 15 ( tizenöt ) nap legyen, azzal , hogy a számviteli 
törvény szerinti éves beszámolót tárgyaló taggyűlés 
összehívása esetén a meghívók elküldése és a taggyűlés 
napja között legalább 30 ( harminc ) nap legyen." 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztéshez mellékelt - a PÉTÁV Kft. Társasági 
Szerződésének módosítására vonatkozó - taggyűlés tartása nélkül 
hozott tagi határozatot igen szavazatával lássa el és írja alá. 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 
bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, dr. 
Járai Ferenc gazdasági tanácsadó  

 
 
 
33.) A Pécsi Filmünnep – Közép-európai film – KhT alapító okiratának 

módosítása 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Dr. Toller László: tájékoztatásul elmondja, ügyészi észrevételre kell 
módosítani az alapító okiratot. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást kér 
az előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 

 
 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
344/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Pécsi Filmünnep - Közép-Európai Filmfesztivál Kht. Alapító 
Okiratának módosításáról 
 

1. A Közgyűlés jóváhagyja a Pécsi Filmünnep - Közép-Európai  
Filmfesztivál Korlátolt Felelősségű Társaság - a Baranya Megyei 
Főügyészség keresetében foglalt észrevételeknek megfelelően - 
módosított, az előterjesztéshez mellékelt Alapító Okiratát. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozat 

1. pontjában jóváhagyott, a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében aláírja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 

 
3 A Közgyűlés utasítja a Pécsi Filmünnep - Közép-Európai 

Filmfesztivál Kht. ügyvezetőit, hogy  a Társaság Alapító 
Okiratának módosításával kapcsolatos okiratokat a Baranya 
Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz nyújtsák be. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Szekeres Dénes és Gyimesi Kinga ügyvezetők 

 
4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 

határozatban foglaltakról értesítse írásban a Pécsi Filmünnep - 
Közép-Európai Filmfesztivál Kht. ügyvezetőit és Felügyelő 
Bizottságát. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:   dr. Varga István főosztályvezető. 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, 

Meixner András bizottsági elnök, dr. Varga István, dr. 
Tolnai Márta főosztályvezető, dr. Járai Ferenc 
gazdasági tanácsadó, a Tisztségviselői Kabinet útján 
Gyimesi Kinga és Szekeres Dénes ügyvezetők 

 
 
 
34.) MBVH Rt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok tulajdonjogának 

megszerzése és ezzel egyenértékű kötelezettségvállalás 
 
 Előterjesztő:  dr. Toller László polgármester 
 
Molnárné Garai Edit: a felsorolásban szerepel, hogy belterület, kivett 
transzformátorház Kénesi út, ott nincs transzformátorház, le van bontva. 
 
Dr. Toller László: a transzformátorház az ingatlan megjelölése, a 
telekkönyvben így szerepel. 
 
De Blasio Antonio: a kötelezettségvállalás különböző rekultivációt és egyéb 
feladatokat tartalmaz. Mennyire lehetnek biztosak abban, hogy ezek a 
költségek  nem haladják meg az értékét annak, amit kapnak? 
 
Dr. Toller László: teljesen biztosak lehetnek benne, rátartással terveztek, 
ebben nagyon korrekt volt a Gazdasági Minisztérium. 
 
Kittl János: kérdése, hogy a víztelenítést az önkormányzatnak kell majd 
fedezni? 
 
Dr. Toller László: amennyiben a kártalanítási jegyzékben szerepel, akkor az 
önkormányzatnak kell fedezni a megszerzett ingatlan vagyon terhére. 
Megkérdezi, benne van-e a jegyzékben? 
 
Dr. Szelestey Judit: nem szerepel. 
 
Dr. Toller László: további hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
345/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Mecseki Bányavagyonhasznosító Rt. tulajdonában lévő egyes 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről és ezzel egyenértékű 
kötelezettségvállalásáról 
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A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és 
Vagyonkezelő Rt. az előterjesztés melléklete szerinti keret-
megállapodás, adásvételi szerződés, tartozásátvállalási 
megállapodás és üzletrész adásvételi szerződés tervezetekben 
megjelölt értékekkel és feltételekkel megszerezze a Mecseki 
Bányavagyon-Hasznosító Rt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok 
tulajdonjogát és azok értékével egyenértékű kötelezettségeket 
vállaljon. 

 
 

Határidő:  2005. június 30. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, a 
Tisztségviselői Kabinet útján dr. Kelemen László 
vezérigazgató 

 
 
 

35.) A PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. István-aknai – 
II ingatlancsoportja eladásához alapítói hozzájárulás  

 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Nagy Csaba: kérdése, kik mérték fel a 83,5 M Ft-os kötelezettségvállalást, 
mert erre vonatkozóan csak annyi az információ, hogy az ingatlancsoport 
eladásával megszűnő kötelezettségek értéke valamilyen kimutatás szerint 
83,5 M Ft?  
Az ingatlanokra tett vételi ajánlat 220 M Ft + áfa. Úgy gondolja, egy ilyen 
nagy horderejű területeladást meg kellene hirdetni, miután önkormányzati 
vagyonról van szó, még akkor is, ha a PVV Rt-nél van, mert a PVV Rt. 100 
%-os önkormányzati tulajdonú cég, ezért önkormányzati vagyonnak minősíti. 
Nagyon nagy területekről van szó, és olyan bizonytalannak érzi a 
hasznosítási alternatívákat, ennél sokkal előkészítettebben kellene az István-
aknai I-II. területeket eladni. 
 
Dr. Toller László: képviselőtársának teljesen igaza van, de az előző 
előterjesztés választ ad a harmadik bekezdéssel kapcsolatos dilemmáira. A 
két előterjesztés egy napon került ide, de a sorrend megadja az átvétel, 
illetve az értékesítés sorrendjét is. A két előterjesztés egymáson alapul. 
Tudomása szerint a vételár kölcsönösen kialkudott, amihez a PVV Rt-nek 
joga van. Amúgy is az a legnagyobb gond, hogy mit kezdjenek ezekkel az 
ingatlanokkal, most legalább van egy, amire van megoldás. A Közgyűlésnek 
azt kell eldöntenie, jóváhagyja-e a 220 M Ft eladási árat. Ha nem, akkor újra 
kell próbálkozni az értékesítéssel, később keletkezik a bevétel. Ha jól 
értelmezi, a vevő befektetőként jelent meg. 
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Juhász István: az átvett vagyonnál, az előző napirendben szerepel ez a 
vagyon elem is. Az ingatlan értékesítéséről folyó tárgyalásokon személyesen 
is részt vett, és úgy gondolja, nagyon jó lenne, ha ezt az üzletet sikerülne a 
PVV Rt-nek  megvalósítani. Kéri a Közgyűlést, adja a hozzájárulását, hiszen 
minden pénzügyi, szakmai tárgyalás lezajlott, jól jönne a pénz a PVV Rt-nek, 
és ez igen jó ár. 
 
Nagy Csaba: véleménye szerint alapelv, hogy közvagyont nyílt eljárási 
rendszerben kell értékesíteni. Sajnálja, hogy így alakult. Javasolja, hogy nyílt 
eljárás keretében adják el az ingatlanokat. Ha jól számolta, kb. 40 hektárnyi 
területet jelent, ezért a városnak át kellene gondolni, mit szeretne ott látni, és 
nem biztos, hogy az alig 100 M Ft nyereséget kell csak figyelembe venni. 
Módosító indítványa a következő: „A Közgyűlés kérje fel a PVV Rt-t, illetve a 
vezérigazgatóját arra, hogy egy nyílt eljárás keretében hirdessék meg 
eladásra ezeket az ingatlanokat.” 
 
Dr. Toller László: ez egy folyamatban lévő ügy, a Bányavagyon-hasznosító 
Rt. nyilvános pályázaton hirdette meg az ingatlanok értékesítését. Az 
önkormányzat azt kérte, kerüljön be az ingatlancsomagba, és átengedték a 
220 M Ft-os bevételt. Eladhatták volna korábban is az önkormányzat nélkül. 
Tehát folyamatban lévő ügyként vették át a vagyonnal együtt ezt az 
értékesítést, amelyet nyilvános pályázaton értékesítettek volna, ha befejezik. 
 
Nagy Csaba: mivel már az önkormányzat tulajdonában van ez az ingatlan, 
úgy gondolja, ennek akadálya nincs. Véleménye szerint ez a befektető 
társaság az ajánlatát ugyan így megteszi nyilvános eljárás végén is, és ha a 
piac más szereplői is részt kívánnak venni, akkor nekik is meg kell adni a 
versenyzés lehetőségét. 
 
Juhász István: ez az ingatlan nem az önkormányzat, hanem – egy 
megelőző közgyűlési döntést következtében – a PVV Rt. tulajdona. Ezért 
nem az önkormányzat értékesíti, hanem a PVV Rt. A beérkezett vételi 
ajánlatról pedig a PVV Rt. igazgató tanácsa döntött, azonban, miután nagy 
értékről van szó, a Közgyűlés hozzájárulása szükséges. Ha a Közgyűlés 
nem járul hozzá, akkor sem tudnak pályázatot kiírni, mert nem az 
önkormányzat tulajdonát képezi az ingatlan, melynek a nyilvántartási értéke 
102.675.000 Ft, és ezt 220 M Ft + áfa összegért tudja eladni a PVV Rt. A 
pénzre igen nagy szükség van, és annak idején, amikor a Gazdasági, 
Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság ülésén tárgyalták, akkor részletesen. 
Végigtárgyalták a kérdést. Szerinte ellentmondanak önmaguknak, amikor 
kifogásolják, hogy az önkormányzat cégeihez befolyó bevétel nem elegendő, 
vagy időben elcsúszik. Most itt van egy fix bevétel, e helyett a képviselőtársa 
azt javasolja, hogy kockáztassanak egy új pályázati eljárással, és 
reménykedjenek abban, hogy még egyszer megteszi a pályázó ugyanezt az 
ajánlatot. Tennék ezt a helyett, hogy a közgyűlés kimondaná, jóváhagyja a 
PVV Rt. Igazgatóságának döntését. Ezt kellene mérlegelni. 
 
Nagy Csaba: véleménye szerint ha valami a PVV Rt. tulajdonában van, 
akkor az a város tulajdona. Mindegy, hogy gazdasági társaságról van szó, az 
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önkormányzat 100%-os tulajdonában van a PVV Rt. Ami tulajdon ott 
keletkezik, az mind a városlakóké.  
A nyílt eljárások híve. Számtalanszor bebizonyosodott – még ebben a 
ciklusban is volt rá példa – hogy a sietve vásárolt tulajdonok eladása 
hibákhoz vezet. Az volt a javaslata, tekintsék át, hogy a közel 40 hektáros 
területet mire, és hogyan kívánják a jövőben hasznosítani. Indítványozta, 
hogy legyen nyílt eljárás. Úgy véli, ha a konzorcium komolyan gondolta az 
ajánlatát, akkor három hónap múlva megteszi ismét.  
Azt javasolta, próbálják annak lehetőségét megteremteni, hogy más piaci 
szereplők is beszállhassanak az árversenybe. 
 
Dr. Toller László: öt év alatt nem sikerült az ingatlant eladni, most pedig 
értékesíthetnék 220 M forintért, dupla áron. 
 
Kittl János: javasolja az egy csomagban történő értékesítést. Ezek a 
területek bányaterületeken vannak, amelyeket aláfejtettek, tehát mozgásban 
vannak. Hosszú ideig nem lehet ráépíteni.  
Kérdezi, melyik a 2408 hrsz-ú ingatlan, amelyre annak idején Harkány város 
Önkormányzatának elővásárlási joga volt bejegyezve?  
 
Dr. Toller László: erre a kérdésre most nem tudnak választ adni, ezért 
írásban kapja meg képviselőtársa a választ. 
 
Molnárné Garai Edit: érdekelné az István-aknával kapcsolatos koncepció, 
hiszen ott most is laknak. Lehet-e több információt szerezni a szabadidős, 
sport és kulturális célú befektetői szándékokról?  
 
Dr. Toller László: javasolja képviselő asszonynak, mint a térség képviselője, 
forduljon a befektetőhöz, aki választ ad a kérdésre. 
 
Nagy Csaba: a polgármester úr említette, 102 M Ft helyett 220 M Ft + áfáért 
adják el az ingatlant. Mindenki tudja, hogy a nyilvántartási érték ezeknél az 
ingatlanoknál nem a piaci értéket jelenti. A két számnak nem sok köze van 
egymáshoz. 
Kittl képviselőtársa hozzászólására elmondja, nem javasolta, hogy ne 
csomagban történjen az értékesítés. Annyit mondott, más piaci szereplőknek 
is biztosítani kell a lehetőséget, hogy a közvagyont kivásárolhassák. Ezt a 
javaslatát most is fenntartja. 
 
Dr. Toller László: Pécsett a piaci szereplőknek korlátlan lehetőségük van 
befektetésre, ingatlanvásárlásra. 
 
Nagy Csaba: ha ez így lenne, akkor most lehetőséget biztosítanának a 
pályázat kiírására.  
 
Dr. Toller László: közbeveti, nem az önkormányzat írja ki a pályázatot. Ne 
tájékoztassák félre a közvéleményt! Az Rt. elkülönült gazdasági szervezet, 
amelynek gazdálkodásába nem tudnak és nem is szólhatnak bele. 
Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokat választott a közgyűlés. Az Rt. 
önálló szervezet, nem utasítható és a közgyűlés által számon nem kérhető, 
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legfeljebb az általa kinevezett vezérigazgató. A testület nem írhat ki 
pályázatot. Vagy elfogadja az eredményt, vagy nem, erről szavazással dönt. 
 
Nagy Csaba: ha egy cég vezérigazgatóját a testület nevezi ki, ha a társaság 
100%-ban az önkormányzat tulajdona, ha az igazgatóság és a felügyelő 
bizottság valamennyi tagját a közgyűlés jelöli, akkor furcsa ez a hozzáállás. 
Az olvasható a határozati javaslatban: A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Pécsi 
Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. tulajdonába került, Pécs István akna – 
jönnek a hrsz. felsorolások – ingatlan-együttest a szükséges feltételek 
teljesülése után 220 M Ft + áfa összegért eladja a nevezett konzorcium 
részére. 
Azt gondolja, ha erre van joga a testületnek, akkor arra is, hogy kérjék a 
vezérigazgatót, illetve az Igazgatóságot, vizsgálja felül a döntését. 
 
Dr. Toller László: ez módosító indítvány lehet, erről szavazhatnak. 
Megjegyzi, amit képviselőtársa mond, azon a kötelezettségen alapul, hogy az 
Rt. alapító okiratába a tulajdonos belevette, a társaság milyen összeghatárú 
döntéséhez kell a tulajdonosi hozzájárulás. Ezt a korlátot a közgyűlés nem 
lépheti át, tehát e körben sem utasíthatja az Rt-t.  
 
Juhász István: a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság ellenzéki 
képviselője által is tárgyalt napirendi pont esetében 5 igen, egyhangú 
szavazat volt. Ebből az következik, hogy a frakción belül sincs egyetértés. 
 
Nagy Csaba: ha van lehetőségük és joguk a döntést elfogadni, akkor arra is 
van, hogy elutasítsák. 
Egyébként nem úgy fogalmazott, hogy utasítsák, hanem kérjék fel az 
Igazgatóságot, illetve a vezérigazgatót. Ilyen kérdésnek a gazdasági 
társaság jogszabályi keretein belül is helyt lehet adni. Azt kérte, hogy erről a 
módosító indítványról szavazzanak. 
 
Dr. Toller László: az a baj, hogy amit képviselőtársa javasol, az maga a 
szavazás. Ez nem módosító indítvány, vagy elfogadják a határozati 
javaslatot, vagy nem. A módosító indítvány jogszabálysértő, arról nem 
szavaztat. Felkérni sem lehet az Rt-t, ez direkt beavatkozás a társaság 
döntési mechanizmusába.  
További hozzászólás hiányában kérdezi a közgyűlést, elfogadja-e az Rt. 
Igazgatóságának döntését az értékhatáron felüli ingatlan értékesítéséről. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 26 igen, 3 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
346/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. István-akna I-
II. ingatlancsoportja eladásához alapítói hozzájárulás megadásáról 
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1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és 
Vagyonkezelő Rt. a tulajdonába került Pécs, István akna I-II. ( 
44501, 44542, 44543, 44544, 44545, 44546, 44547, 0638, 0637/1, 
0640/5 hrsz.-ú ) ingatlan együttest - a szükséges feltételek 
teljesülése után - 220 000.000 Ft  + ÁFA, azaz kettőszázhúszmillió 
forint plusz általános forgalmi adó összegért eladja az 
ELLINGTON INVEST Konzorcium részére. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy 

ezen határozat 1. pontjában foglalt döntésről értesítse a PVV 
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. Vezérigazgatóját, 
Igazgatóságát és Felügyelő Bizottságát. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, dr. 
Járai Ferenc gazdasági tanácsadó  

 
 
 
36.) A Rotopress típusú hulladékgyűjtő jármű bérbeadása 
 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal 
következik. Szavazást kér az előterjesztésről, illetve a határozati javaslatról 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
347/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
rotopress típusú hulladékgyűjtő jármű bérbeadásáról 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Dél-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával beszerzett 
rotopress típusú szelektív hulladékgyűjtő járművet a 
közszolgáltató Biokom Kft-nek bérleti szerződés alapján, egy 
összegben fizetendő 15.645.000 Ft + 3.911.250 Ft ÁFA  bérleti 
díjért bérbe adja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről szóló, az 
előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, Kukai András bizottsági elnök, 
Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető, a 
Városfejlesztési Főosztály útján Genczler István 
gazdasági igazgató 

  
 
 
37.) Koncz Tennis Team Kft-vel megkötött bérleti szerződés 

módosítása  
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
348/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Koncz Tennis Team Kft-vel megkötött bérleti szerződés 
módosításáról 
 

1.) Pécs Megyei  Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az                    
előterjesztéshez csatolt  2. számú mellékletben írt feltételekkel 
módosítja a Koncz Tennis Team Kft-vel 1998. december 22-én 
aláírt bérleti szerződést.  A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller 
László polgármestert a bérleti szerződés módosítása tárgyú 
szerződés aláírására       
 
Határidő: 2005. június 30.  
Felelős:   dr. Toller László polgármester 

Póla József főosztályvezető 
 

2.) A közgyűlés javasolja dr. Toller László polgármesternek, hogy 
önkormányzat  kizárólagos tulajdonában és a Bártfa Utcai 
Általános Iskola kezelésében álló 39027/2 hrsz-u ingatlanon a 
Koncz Tennis Team Kft. által megvalósítandó beruházási 
munkálatok megkezdéséhez - a szerződés módosítás aláírását 
követően - a tulajdonosi hozzájárulást az illetékes építési hatóság 
számára adja ki. 
 
Határidő:  2005. szeptember 30. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
Póla József főosztályvezető  
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3.) A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály 
vezetőjét,  hogy a képviselőtestület döntéséről a Koncz Tennis 
Team Kft. képviselőjét értesítse. 
 
Határidő: 2005. június 30. 
Felelős: Póla József főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Póla József főosztályvezető 
 
 
 
38.) Az egészségügyi együttműködési megállapodás módosítása 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
349/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az egészségügyi együttműködési megállapodás módosításáról 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1./  A Közgyűlés az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosított 
Egészségügyi Együttműködési Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza Dr. Toller László polgármestert az előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező módosított Egészségügyi Együttműködési 
Megállapodás aláírására.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  dr. Toller László polgármester  
 

2./  A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a módosított 
Egészségügyi Megállapodást aláírásra küldje meg az 
érintetteknek. 
  
Határidő:  azonnal  
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Nyőgéri Lajos bizottsági elnök, dr. 
Sohár Endre főosztályvezető  
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39.) Csaba-Simon Dent Betéti Társaság megbízási szerződésének 

módosítása 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
350/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Csaba-Simon Dent Betéti Társaság megbízási szerződésének 
módosításáról 

 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 

1./  A Közgyűlés hozzájárul a 2. sz. vegyes fogászati körzet területi 
ellátási kötelezettségének biztosítására vonatkozó megbízási 
szerződés módosításához azzal, hogy azt a Csaba-Simon Dent 
Betéti Társaság a jövőben a Pécs, Perczel Mór u. 40. szám alatti 
telephelyen biztosítja.  
 

2./  A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt a módosított megbízási 
szerződés elkészítésére.  
Határidő:  2005. július 15.  
Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 

3./ A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 
módosított megbízási szerződés aláírására.  
Határidő:  2005. július 31.  
Felelős:  dr. Toller László polgármester  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Nyőgéri Lajos bizottsági elnök, dr. 
Sohár Endre főosztályvezető  

 
 

40.) A Baranyai és Társa Betéti Társaság megbízási szerződésének 
módosítása 
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 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
351/2005. (06.23.) sz. határozata     
 
A Baranyai és Társa Betéti Társaság megbízási szerződésének 
módosításáról 
 
 
A Közgyűlés elfogadja az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1./  A Közgyűlés hozzájárul a Baranyai és Társa Betéti Társaság 
megbízási szerződésének módosításához azzal, hogy a jövőben a 
12. sz. iskola fogászati körzet területi ellátási kötelezettségét a 
Pécs, Hargita u. 16. szám alatti ingatlanban biztosítsa.  

 
2./  A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a Baranyai és Társa Betéti 

Társaság pályázatához – Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
által kiírt „ Házi orvosi működtetési jog megvásárlását vagy az 
egészségügyi közszolgáltatás megújítását segítő 
kamattámogatás” –az önkormányzat a Baranyai és Társa Betéti 
Társasággal szerződésben áll 12-es sz. iskola fogászati körzet 
területi ellátási kötelezettségének biztosítására, valamint nem tud 
felajánlani tulajdonában lévő ingatlant vásárlás céljára. 

 
3./  A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt a megbízási szerződés 

módosítására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 

4./  A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 
módosított megbízási szerződés valamint a nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  dr. Toller László polgármester  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Nyőgéri Lajos 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető  
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41.) Beszámoló a 2004. évi nemzetközi pályázati eredményekről 
 
 Előterjesztő: Gonda Tibor alpolgármester  
 
Bókay Endre: sikeres évről számolhatnak be, hiszen 2004-ben 19 db uniós 
pályázatot adott be a város, aminek összes költsége 5,8 Mrd Ft volt. Ennek 
¾-t, mintegy 4,7 Mrd Ft támogatást kap, ami a mai költségvetésnek több, 
mint a 10%-12%-át jelenti.  
E mellett még jelentősebb sikert értek el a gazdasági és civil szervezetek, 
mert összesen 29 pályázatot nyújtottak be, és 7,7 Mrd forintos támogatást 
nyertek az uniós programok keretében. Ez azt jelenti, hogy 2004-ben több, 
mint 12,5 Mrd Ft támogatás érkezik Pécsre, illetve ekkora összegű fejlesztés 
fog megvalósulni. Ezek egy része folyamatban van, reméli valamennyi a 
város hasznára válik. 
A pályázatok azért fontosak, mert már nem nézhető a költségvetés 
önmagában, hanem a kiegészítő kormányzati és uniós támogatásokat is 
figyelembe kell venni. Ez új dimenziót jelent a város számára, hiszen évekkel 
korábban más forrással alig rendelkezett. 
 
Arra kéri a helyi médiát, népszerűsítsék, tegyék közzé és fotózzák, milyen 
pályázatból milyen beruházások valósulnak meg a városban. Az eredmény 
megér annyit, hogy mindenki, aki itt lakik, megismerje. 
 
Molnárné Garai Edit: a Megvalósulás időpontja című táblázatból a „ 
Küzdelem a munka világából kirekesztődés ellen” programra dátumot kér, 
mert ott kimaradt. 
 
Juhász István: ahol nincs jelölve, azt az időpontot még nem ismerik, csak a 
következő évben valószínűsíthető.  
Hozzáteszi, amikor a közgyűlés egy beszámolót tárgyal, akkor a tényekről, a 
közelmúlt eseményeit összefoglaló előterjesztésről van szó. A beszámolót 
elküldték az EUNet 2000 Kht-nak azzal, hogy amennyiben a közgyűlés 
elfogadja, akkor felkerülhessen a Pecs. hu Web oldalra. Ez azért is fontos, 
mert a számok és a sorok önmagukért beszélnek, ezért mindenki számára 
hozzáférhetővé szeretnék tenni.  
 
Dr. Toller László: egyéb észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 25 igen szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett a beszámolót elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
352/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
beszámoló a 2004. évi nemzetközi pályázati eredményekről 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármester 2004. évi 
nemzetközi pályázati eredményekről szóló előterjesztését. 
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A Közgyűlés elfogadja Gonda Tibor alpolgármester 2004. évi 
nemzetközi pályázati eredményekről szóló beszámolóját. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Gonda Tibor alpolgármester 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, Juhász István, dr. Bretter Zoltán 
bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető  

 
 

 
42.) Integrált Nappali Szociális Intézmény pályázata 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal egyhangúlag 
fogadta el az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
353/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az Integrált Nappali Szociális Intézmény (Pécs, Littke J. u. 10.) 
pályázata a szociális szolgáltatások fejlesztése céljából 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság fenti 
tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a szociális szolgáltatások 
fejlesztése érdekében az Integrált Nappali Szociális Intézmény, az 
„Alapszolgáltatásban működő gépjárművek cseréje” tárgyában, az 
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztériumhoz pályázatot nyújtson be azzal, hogy a pályázathoz 
szükséges önerőt az intézmény saját forrásból biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt 
támogató nyilatkozat aláírására. 
 
Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező támogató nyilatkozatot a polgármester általi aláírásra 
készítse elő. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
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Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Nyőgéri Lajos, Soó 
László bizottsági elnök, dr. Sohár Endre 
főosztályvezető  

 
 
 
43.) Pécs Megyei Jogú Város stratégiája a kábítószer problémák 

visszaszorítására 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Hudvágner Sándor: jelentős állomásához érkezett a drogmegelőzési 
munka Pécs városában, elkészült a város drogstratégiája. A Kormány 2000-
ben fogadta el a nemzeti stratégiát, majd azt követően ősszel a Parlament. 
Ennek révén jött létre a Kábítószer-ellenes egyeztető fórum Pécsett –  
amelynek 35-40 tagja van – és rendszeresen működik. Szakemberek 
segítségével készítették el a programot, amit elfogadtak, hiszen minden 
területére kiterjed: a megelőzés, a kínálatcsökkentés, a kezelés területére. 
Remélik, hogy az elkövetkező években sikeresen tudják folytatni ezt a 
küzdelmet. Kéri a közgyűlést, fogadja el a drogstratégiát. 
 
Dr. Toller László: kéri a bizottságot, e tárgykörben néhány napon belül 
tartson sajtótájékoztatót. 
 
De Blasio Antonio: örül a program elkészültének, de akkor igazán öröm, ha 
meg is valósul, bár nyilvánvaló, ennek anyagi feltételei is vannak. Reméli, 
állami forrásokat is tudnak nyerni. A maga részéről, a mindennapi munka 
során, felajánlja segítségét és közreműködését. 
Kéri az előterjesztőt, hogy a drogstratégia kifejezés helyett a drogemelőzési, 
vagy drogellenes stratégiáról beszéljenek. Így egyértelművé válik, miről van 
szó. 
 
Dr. Toller László: további észrevétel nem lévén, határozathozatal 
következik. Megkérdezi a közgyűlést, elfogadja-e a város kábítószer-
probléma visszaszorítására vonatkozó stratégiáját. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a határozati 
javaslatban foglaltakat. 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
354/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs Megyei Jogú Város stratégiája a kábítószer-probléma 
visszaszorításáról 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
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A Közgyűlés a „Pécs Megyei Jogú Város Stratégiája a kábítószer-
probléma visszaszorítására „ című stratégiát elfogadja.  
 
A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a döntésről az 
érintetteket tájékoztassa, valamint a Stratégiát küldje meg a 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnek.  
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Nyőgéri Lajos, dr. 

Tóth Bertalan, Tóth Mihályné bizottsági elnök, dr. 
Sohár Endre főosztályvezető  

 
 

 
 

44.) Közforgalmú gyógyszertár létesítése 
 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Várbíró Péter: a kertvárosi, volt Honvédkórház közelében létesítendő 
gyógyszertár okán ismételten a tanácsnok úr segítségét kéri. Nem szeretné, 
ha feledésbe merülne, Kertváros, egy Szekszárd nagyságrendű városrész 
járóbeteg-ellátásának ezen lehetősége. Szeretné, ha a későbbiek során erre 
a témára visszatérnének, hiszen a gyógyszertár feltehetően az intézmény  
járóbeteg-ellátására épül. Kéri, hogy a közgyűlés támogatásával ebben az 
ügyben előre léphessen a városrész. 
 
Dr. Hudvágner Sándor: köszöni a kérdést, sajnos nincsenek jó hírei. A 
közforgalmú gyógyszertár létesítését a Gyógyszerész Kamara engedélyezi. 
Arról van szó, hogy 5000 lakos fölött engedélyezi új gyógyszertár létesítését. 
Pécsett a160.000 lakosra 35 közforgalmú gyógyszertár jut, tehát 4400 fő 
körül van az egy gyógyszertárra jutó átlagos lakosságszám. Vélhetően nem 
fogják engedélyezni. 
 
Dr. Toller László: jó hírei vannak, a szabad gyógyszertár-nyitás kérdését 
hamarosan tárgyalja az Országgyűlés. A maga részéről soha nem értett 
egyet a piac oly módon történő korlátozásával, hogy szakmai kamarák 
döntsenek a szakmai fogadókészségről. Reményei szerint a Parlament kora 
ősszel dönt e kérdésről. 
További észrevétel hiányában határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
355/2005. (06.23.) sz. határozata  
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közforgalmú gyógyszertár létesítéséről 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Közgyűlés indokoltnak tartja Harmatha Levente gyógyszerész 
önerőből történő közforgalmú gyógyszertár létesítési szándékát a 
Pécs 19916/11 hrsz-ú ingatlanon. 
 
A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a döntésről 
Harmatha Levente gyógyszerészt értesítse. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Nyőgéri Lajos 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 
 
 

45.) A 26. sz. vegyes fogászati körzet területi ellátási 
kötelezettségének biztosítása 

 
 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
356/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a 26.sz. vegyes fogászati körzet területi ellátási kötelezettségének 
biztosításáról 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1./ A Közgyűlés megállapítja, hogy az L.T.D. Pro Dente Bt-vel (a 
8/1998. (01.15.) sz. közgyűlési határozattal jóváhagyott) 
megbízási szerződés 2005. június 30.-án megszűnik. 

2./ A Közgyűlés a 26.sz. vegyes fogászati körzet területi ellátási 
kötelezettségének biztosítására szerződést köt a Solymosi 
Fogászati Betéti Társasággal, azzal, hogy az ellátást 2005. július 
1-vel a működtetési joggal rendelkező Dr. Solymosi Katalin 
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fogorvos végzi a Pécs, Endresz Gy.u.12.sz. alatti nem 
önkormányzati tulajdonú rendelőben. 

3./ A Közgyűlés elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
megbízási szerződést.  
Felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:   dr. Toller László polgármester 

4./ A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt az érintettek 
értesítésére.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Nyőgéri Lajos bizottsági elnök , 
dr. Sohár Endre főosztályvezető 

 
 

   
46.) Pécs-Makra Viziközmű Társulat megalakulása 
 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzanak. 
 

Megállapítja, a közgyűlés 30 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
357/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs-Makra Viziközmű Társulat megalakulásáról 
 

1. A Közgyűlés egyetért a beruházások vízközmű társulati formában 
történő megvalósításával és az új víziközmű társulat 
megalakításával. 

 
2. A beruházás forrása a beszedett érdekeltségi hozzájárulások, az 

azokra felvett 36.500 eFt hitel és Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 179/2005. (04.28.) számú határozatában 
biztosított 10.000 eFt önkormányzati támogatás. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Pécs-Makra 

Víziközmű Társulat pénzügyi-műszaki számítása, továbbá a 
készfizető kezességvállalási nyilatkozata és kötelezettségvállalási 
nyilatkozata aláírására. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, Kukai András bizottsági elnök, 
Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 

 
 
 

47.) Koller u. 4. sz. alatt megépült 61 lakásos garzonház „Fecskeház” 
pótmunkáinak elszámolása 

 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 26 igen, 1 ellenszavazattal, 6 
tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést és a határozati 
javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
358/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs, Koller u. 4. sz. alatt megépült 61 lakásos garzonház 
„Fecskeház” pótmunkáinak elszámolásáról 
 
Közgyűlés a 61 lakásos garzonház „fecskeház” kivitelezésére a 
Strabag Építő Rt.-Bayer Center Építőipari Kft.-vel  megkötött 
vállalkozási szerződést pótmunkák összegének erejéig módosítja. 
A szerződés 490.625.000.- Ft vállalási összege a pótmunka bruttó 
8.201.331 Ft-összegével megnövelve bruttó 498.826.331.- Ft-ra 
módosul. 
 
A szerződés egyéb feltételei nem változnak. 
 
A pótmunka fedezete a  3/2005. (02.15.) évi költségvetési rendelet 
17. melléklet  I/1/1. sorában bruttó 295.601 eFt összegben 
biztosított. 
 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Soó 

László bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető  
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48.) Megállapodás a Barackos úti támfalépítéssel kapcsolatos 
területvásárlásra, szolgalomalapításra 

 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: észrevétel nem lévén, szavazást kér az előterjesztésről, 
valamint a határozati javaslatról. 
 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
359/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Barackos úti támfalépítéssel kapcsolatos telekvásárlásról és 
szolgalomalapításról 
 

1.  A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglalt 52358/5 
hrsz-ú területből az önkormányzat 562.464.- Ft vételár és 
393.757.-Ft értékcsökkenés megfizetésével vásároljon meg 54 
m2-t a mellékelt változási vázrajz szerinti módon. Az 54 m2 terület 
az 52357 hrsz-ú közút megnevezésű földrészletbe kerül 
becsatolásra, melyet a Közgyűlés törzsvagyonná minősít.  

 
2.  A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 

törzsvagyont érintő változások átvezetéséről – az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. önkormányzati rendelet 
módosítása során – gondoskodjon. 

 
3.  A Közgyűlés úgy dönt, hogy a támfalépítéssel összefüggő 

szolgalomalapítás érdekében 145.824.- Ft ellenérték és ezzel 
összefüggő 408.340.- Ft értékcsökkenés kerüljön megfizetésre az 
ingatlan tulajdonosainak.  

 
4.  A Közgyűlés a fenti pontokban vázolt intézkedés pénzügyi 

fedezetét azaz 1.510.385.- Ft-ot a 3/2005.(02.15.) számú 
költségvetési rendelet Városgazdálkodási tevékenység kiadási 
előirányzat terhére biztosítja.  

 
5.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előzőekkel 

összefüggésben a megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2005. június 30. 
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Felelős: Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
dr. Varga István tisztségviselői kabinetvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Kukai András, Juhász 

István, Soó László bizottsági elnök, Balázsné Donáth 
Aranka, dr. Varga István főosztályvezető  

 
 
 

49. ) Antal-Lusztig gyűjtemény elhelyezése 
 
 Előterjesztő: Meixner András bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag 
támogatta a gyűjtemény Pécsre hozatalát. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
360/2005. (06.23.) sz. határozata     

 
Antal-Lusztig gyűjtemény elhelyezéséről  

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kulturális 
Bizottság  előterjesztését megtárgyalta.  
 

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a rendkívüli értéket képviselő Antal-
Lusztig gyűjtemény tartós letétként 10 év időtartamra Pécsett 
nyerjen elhelyezést. 

2./ A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport 
Főosztályt, hogy a tartós letéti szerződést a gyűjtemény 
tulajdonosával egyeztetve dolgozza ki és terjessze a közgyűlés 
2005. szeptemberi ülése elé. 

3./ A közgyűlés úgy határoz, hogy a gyűjteményt a 18.674 hrsz-ú 
Pécs, Rákóczi út 11. számú épületben kívánja elhelyezni, mely a 
PVV Rt. tulajdona. 

4./ A közgyűlés felhatalmazza a PVV Rt-t az épület felújítási és 
átalakítási munkálatainak végrehajtására.   
A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Rendezvényszervező 
Kht. az épületet egy zártvégű pénzügyi lízing szerződés keretében 
lízingelje, és a működtetés feltételeit biztosítsa.  
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az éves lízingdíj és a 
működési költségek ellentételét évente legfeljebb 60 MFt. 
értékben biztosítja azzal a feltétellel, hogy ennek fejében Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Rendezvényszervező 
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Kht-ben hozzávetőlegesen 24%-os tulajdont kap a lízing 
szerződés aláírásával egyidejűleg.  

5./ A  közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 
Közgazdasági Főosztállyal együttműködve a lízingdíj és a 
működési költségek ellentételezésére, valamint a Pécsi 
Rendezvényszervező Kht-ben való tulajdonszerzésre vonatkozó 
pénzügyi-jogi konstrukciót az érintett társaságok bevonásával 
dolgozza ki és azt jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé.  

 
Határidő: 2005. szeptember 30. 
Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató 

Hofbauer József ügyvezető igazgató 
dr. Varga István, dr. Tolnai Márta, Póla József 
főosztályvezető 

Kapják:  dr. Toller László polgármester, Meixner András, 
Juhász István, Soó László bizottsági elnök, dr. 
Varga István, dr. Tolnai Márta, Póla József 
főosztályvezető, az Oktatási Főosztály útján dr. 
Kelemen László vezérigazgató, Hofbauer József 
ügyvezető igazgató 

 
 

 
50.) Intézmények világításkorszerűsítése 
 
 Előterjesztő: Meixner András  intézményfejlesztési tanácsnok 
 
Molnárné Garai Edit: kéri, hogy a tanácsnok úr a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Szakiskola épületét pontosan megnevezné, 
tagintézményekben is lesz-e ilyen korszerűsítés? Hozzáfűzi, legutolsó 
megbeszélésükön szóba került a Szabadságharc utcai intézmény is. 
 
Meixner András: a korszerűsítés azokra az intézményrészekre vonatkozik, 
amelyeket nem érint a pályázat, illetve abban az esetben, ha a pályázat nem 
nyerne, akkor természetesen a Komlói úti épületre is. A Szabadságharc utcai 
épület természetszerűen nincs a programban. 
 
Kittl János: a meszesi iskolaépületet felújítják, érdemes azt megelőzően 
ilyen munkát végezni?  
 
Meixner András: a meszesi iskola addig nem kerül felújításra, amíg nem 
hirdetnek eredményt a pályázattal kapcsolatban. Ha a pályázat nem nyer, ez 
az épület is sorra kerül. 
 
Dr. Toller László: a pályázatokat érdemes kiírni, érdemben elbírálni, és 
érdemes magvalósítani is, mert a kubaturát bármikor igazítani lehet, de a 
rossz külalak mellett is korszerű világítás és gépészet lesz az 
intézményekben. 
Egyéb észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
361/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az intézmények világítás-korszerűsítéséről 
 

1.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat közbeszerzési 
eljárást írjon ki az alábbi intézmények világítás korszerűsítésének 
2005. évi megvalósítására: 
  
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola  
Jurisics utcai Általános Iskola 
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola, Bencze J. u. 13/1 
Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola, Bányatelep 42 
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
Kodály Zoltán úti Középiskolai Kollégium 
Pécsi Művészeti Szakközépiskola 
Hajnóczy József Kollégium 
500-as Angster József Szakképző Iskola 
Bártfa Utcai Általános Iskola 
Budai Nagy Antal Utcai Óvoda 
 
esetében, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
szerinti, a 2005. évre vonatkozó, a közösségi eljárásrendben 
irányadó 750.000.- euró értékhatáron belül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 

 
2.)  A Közgyűlés úgy dönt, hogy a világító berendezések bérleti 

díjának kifizetése az intézmények éves működési keretéből 
történjen. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Tóth Mihályné, Juhász 

István bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. 
Tolnai Márta főosztályvezető  

 
 
 

51.) Térségi Integrált Szakképző Központ tervezési munkáira 
céltartalék felhasználása 
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 Előterjesztő: Soó László bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal 3 tartózkodás 
mellett az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
362/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Térségi Integrált Szakképző Központ tervezési munkáira 
céltartalék felhasználásáról 
 
 
A Közgyűlés az előterjesztést a „Térségi Integrált Szakképző 
Központ tervezési munkáira céltartalék felhasználása”  tárgyában 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tervezési munkák bruttó 14 millió Ft. 
 összegű finanszírozása Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
3/2005 (02.15) számú önkormányzat rendelete 11. sz. melléklete, 
„Céltartalékok” 39. sora: „Térségi Integrált Szakképző Központ - 
önrész” 33.350 ezer Ft. összegű előirányzata terhére valósuljon 
meg. 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Toller László polgármester 

Balázsné Donáth Aranka és dr. Tolnai Márta főosztály 
vezetők  

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Soó László bizottsági 

elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető  

 
 
 

52.) Üresen álló és műszakilag felújításra szoruló lakások pályázat 
útján történő hasznosítása 

 
 Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
363/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az üresen álló és műszakilag felújításra szoruló lakások pályázat 
útján történő hasznosításáról 
 
A Közgyűlés az üresen álló és műszakilag felújításra szoruló 
lakások pályázati feltételeként az alábbiakat állapítja meg: 
 
A lakások felújítására pályázatot nyújthatnak be, 
 
- azon lakással nem rendelkezők, akik 
- legalább 5 éves bejelentett pécsi lakcímmel rendelkeznek, 
- igazolják, hogy rendelkeznek a megpályázott lakás előírt 

felújítási költségének  50 %-ával, illetve  
- amennyiben a közüzemi díjhátralék kifizetését is vállalják 

igazolják, hogy rendelkeznek az előírt összeggel. 
  
Előnyben részesülnek az elbíráláskor a fenti feltételek megléte  
esetén a régebbi érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkezők, 
és az 50 %-nál nagyobb, de a 100 %-ot meg  nem haladó felújítási 
költséget önerőként igazolók, illetve a közüzemi díjhátralék 
kiegyenlítését vállalók. 
 
Amennyiben a pályázó vállalja a megpályázott lakás közüzemi 
díjhátralékának vagy a hátralék egy részének kiegyenlítését, úgy 
minden - megkezdett - 20.000,- Ft befizetése után egyhavi bérleti 
jog kerül biztosításra. E bérleti időtartam hozzáadódik a műszaki 
felújítás után járó bérleti jog idejéhez, de ezen időtartam alatt a 
bérlőnek már fizetnie kell a jogszabályban előírt lakásbérleti díj 
50%-át. 
 
A benyújtott pályázatokat a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási 
Bizottság ülésén az alábbi szempontok figyelembe vételével 
bírálja el: 
Gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelők, fiatal 
házasok  / 35 éven aluliak / szükséglakásban lakók. 
 
Az eredményesen pályázókkal a Népjóléti Főosztály Szociális 
Lakásgazdálkodási Csoportja az 1994. évi 8. sz. Ör. 6. § /3/ bek. 
alapján bérleti szerződést köt. 
 
Határidő:  2005. augusztus 31. 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál 

Józsefné csoportvezető 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre 
bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
 

 
53.) Lakásértékesítéssel kapcsolatos vételár követelések kezelésére 

vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálata 
 
 Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában kéri, szavazzanak. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen, 1 ellenszavazattal és 5 
tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
364/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a lakásértékesítéssel kapcsolatos vételár-követelések kezelésére 
vonatkozó megbízási szerződés felülvizsgálatáról 
 
A Közgyűlés a PVV. Rt. és az Önkormányzat között a 
lakásértékesítéssel kapcsolatos vételár-követelések kezelésére 
vonatkozó megbízási szerződést az előterjesztés  mellékletében 
foglaltak szerint 2005.évre évi fix 1.200.000.-Ft +Áfa megbízási díj 
elfogadásával jóváhagyja. A megbízási díj fedezete a 
lakásgazdálkodási alap.  
 
A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a 
megbízási díj utalásáról a PVV. Rt. részére gondoskodjon. 
 
Határidő:  2005.szeptember 30. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester, dr. Tolnai Márta 

főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
 
 
54.) Az önkormányzat tulajdonában lévő üres lakások értékesítésre 

történő kijelölése 
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 Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal 2 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
365/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakások 
értékesítésre történő kijelöléséről 
 
 
A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, 
valamint vételi és elővásárlási joggal nem érintett 20 db lakás 
listáját jelen határozat mellékletében felsoroltak szerint árverésen 
történő értékesítésre elfogadja és kijelöli. 
 
A Közgyűlés elrendeli az értékesítésre kijelölt 20 db lakás 
tehermentesítését - a közüzemi szolgáltatók által kiállított 
számlákban szereplő díjtartozások szerint - és a PVV.Rt. által 
elkészített ingatlanforgalmi értékbecslések munkadíjának 
kifizetését 480.000.- Ft értékben a Lakásgazdálkodási Alapból. 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 
Főosztálya a fenti kifizetéseket teljesítse oly módon, 
 
 hogy a tehermentesítésre és a munkadíjra kifizetett összegek az 
árverések lebonyolítása után az értékesítésből befolyt bevételből 
pótlásra kerüljenek. 
 
A Közgyűlés utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot és 
a Közgazdasági Főosztályt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Tolnai Márta 

főosztályvezető, dr. Varga Pál Józsefné 
csoportvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 
 

 
 
55.) A Pécsi Tudományegyetem bérlőkijelölési jog iránti kérelme 
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 Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a határozati 
javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
366/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Pécsi Tudományegyetem részére bérlőkijelölési jog 
biztosításáról 
 
 
A Közgyűlés a Pécsi Tudományegyetem részére térítésmentes 
bérlőkijelölési jogot biztosít egy db másfél szobás összkomfortos 
önkormányzati bérlakásra 2008.június 30. napjáig azzal, hogy a 
PTE a lakás bérlőjéül Kocsis Lászlóné Pécs. Bihari J.u.3.sz.alatti 
lakost jelöli. 
 
A Közgyűlés utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, 
hogy a lakás bérbeadásáról Kocsis Lászlóné részére az 
önkormányzati bérlakás keretből gondoskodjon. 

 
Határidő:  2005.augusztus 31, illetve 2008.június30. 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál 

Józsefné csoportvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
 
 
56.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 

részére bérlőkijelölési jog biztosítása 
 
 Előterjesztő: Bókay Endre bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúlag 
fogadta el az előterjesztést és a határozati javaslatban foglaltakat. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
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367/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatás Tűzoltóság 
részére bérlőkijelölési jog biztosításáról 
 
A Közgyűlés Pécs M.J. Város Önkormányzata Hivatásos 
Tűzoltósága részére  a Déli-Városnegyed 5. számú tömbjében 
épülő 116 önkormányzati bérlakásból 3  lakásra (egy 1+2 
félszobás és két 1.5 szobás ) térítésmentes bérlőkijelölési jogot 
biztosít 10 év időtartamra. 
 
A Közgyűlés utasítja  a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, 
hogy a bérlakások átadását követően az Önkormányzati 
Tűzoltóság által jelölt bérlőkkel a lakásbérleti szerződést kösse 
meg. 
 
 
Határidő:  2005. december 31. 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál 

Józsefné csoportvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Bókay Endre 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
 
 

57.) A Nagyárpádi Településrészi Önkormányzat helyiségbérleti 
szerződésének meghosszabbítása 

 
 Előterjesztő: dr. Schmidt József bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
368/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
Nagyárpádi Településrészi Önkormányzat helyiségbérleti 
szerződésének meghosszabbításáról 
 
 
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, Nagyárpádi Településrészi 
Önkormányzat a Pécs - Nagyárpádi Művelődési Ház (22.993hrsz.) 
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76m2 nagyságú kultúrtermét 2015.június 1.-ig továbbra is 
bérelhesse. 
 
A Nagyárpádi Településrészi Önkormányzatnak bérleti díjat 
fizetnie nem kell, de a közüzemi díjakat és a helyiség jó karban 
tartását vállalnia kell. 
 
A Közgyűlés utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot a 
bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2015. június 1. 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál 

Józsefné csoportvezető  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Schmidt József 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. 
Varga-Pál Józsefné csoportvezető  

 
 

58.) Baranya Ifjúságáért Kht. 2004. évi közhasznúsági jelentésének 
elfogadása 

 
 Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 25 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
369/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
a Baranya Ifjúságáért KhT 2004. évi közhasznú jelentésének 
elfogadásáról 
 
 

1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és szakmai 
szempontok szerint elfogadja a Baranya Ifjúságáért Kht. 2004. évi 
– előterjesztés melléklete szerinti – közhasznú jelentését. 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 
közhasznú jelentés elfogadása ügyében a szervezet értesítéséről 
gondoskodjék. 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Varga István főosztályvezető 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök, dr. 
Tolnai Márta, dr. Varga István főosztályvezetők, dr. 
Nász László főosztályvezető helyettes 

 
 
 
59.) Kispiricsizma-dűlő Rigóder városrész és Bittner Alajos utca 

összekötése 
 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök  
 
Dr. Toller László: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 34 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
370/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Kispiricsizma – Rigóder városrész és Bittner Alajos  utca 
összekötéséről 
 

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata előszerződésben megállapodik a pécsi 38616/5, 
38617/4, 38619/4, 38619/5, 38620/5, 38612/3, 38624/3, 38626/5, 
38626/7 és a 38626/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival, hogy az 
ingatlanaikon teljességében saját költségen létesítendő út és 
tartozékai, valamint víz-, szennyvízvezeték közműveket az 
önkormányzat a forgalomképtelen, illetve korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonába veszi, azt követően, hogy a 
29/2002. (05.10.) sz. rendelet 15. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján ezen vagyontárgyakat a polgármester – az erre irányuló 
végleges szerződéssel – mint az önkormányzat részére ellenérték 
nélkül felajánlott vagyont elfogadja. 

 
2./ A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, gondoskodjon 

arról, hogy a később megkötendő végleges ajándékozási 
szerződés alapján önkormányzati tulajdonba adott, illetve 
önkormányzati tulajdonba vett vagyontárgyak önkormányzati 
törzsvagyoni minősítést kapjanak, az önkormányzat vagyonával 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
29/2002. (05. 10.) sz. önkormányzati rendelet módosítása során. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  a szerződés aláírásáért: dr. Toller László polgármester 
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előkészítésért: Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető 

törzsvagyonba vételért: dr. Varga István 
főosztályvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Kukai András, Hódosi 

Vera bizottsági elnök, dr. Varga István, Balázsné 
Donáth Aranka főosztályvezető  

 
 
 
60.) Aláépítési jog biztosítása a pécsi Búza téri 16573/10 hrsz-ú 

ingatlanra 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Dr. Toller László: arról van szó, hogy a Búza tér felszíne megszépül, alatta 
mélygarázsok lesznek. 
 
Várbíró Péter: kérdése, Budapestnél közelebbi vállalkozót nem sikerült 
találni? 
 
Dr. Toller László: nem vállalkozóról, hanem befektetőről van szó, ez a cég 
vásárolta meg korábban a Búza tér északi részén lévő területet. 
Kiegészítésként kéri ezt az ingatlant, és vállalja, hogy a felszínt teljes 
egészében helyreállítja. 
Egyéb észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 27 igen szavazattal, 6 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
371/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
aláépítési jog biztosításáról a Pécs, Búza téri 16573/10 hrsz-ú 
ingatlanra 

 
1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2002./05.10./ sz. Ör.  

14. § 1-4. § - illetve a 17. § /6/ bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy az előterjesztéshez  
mellékelt megállapodásban foglalt tartalommal, térítésmentes 
aláépítési jogot, biztosit a WIGO Kft. részére a pécsi Búza téri 
16573/10 hrsz-ú ingatlanon mélygarázsok felépítése céljából 
azzal, hogy a Kft. a megépült mélygarázsok közparkolóként 
történő üzemeltetését biztosítani köteles. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez  
mellékelt megállapodás aláírására. 
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Határidő: a megállapodás aláírására: 2005. június 30. 
Felelős:  Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető  

 
 
 
61.) Pécs, Kossuth tér alatti mélygarázs pályázata 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Kukai András: a pályázati felhíváshoz kíván javaslatot tenni. Az első oldal 
utolsó bekezdése: „vállalja továbbá…” még egy francia bekezdéssel bővülne. 
„- a kivitelezés megkezdésekor a befektető megtéríti a parkolási 
szerződésből még hátra lévő részére eső bevételt (pénzben, vagy 
természetben.) Természetesen a 2. oldalon „előnyt jelent továbbá, ha 
vállalja…” rész kimarad.  
Nem csak feltételes módot, hanem komoly vállalási szándékot kellene 
megfogalmazni a testületnek. 
 
Dr. Toller László: megjegyzi, a parkolásról szóló önkormányzati rendeletet 
is módosítani kell. 
Több észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett fogadta el az előterjesztést, valamint a módosított határozati 
javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
372/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs, Kossuth tér alatti mélygarázs pályázatáról 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 591/2004.(12.16.) számú 
határozatában elfogadott Pécs, Kossuth tér alatti kétszintes 
mélygarázs megépítésére kiírt pályázatot megismétli.  
 
A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező pályázati 
felhívással jóváhagyólag egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy 
ajánlatot az tehet, aki vállalja, hogy a térfelszínen üzemelő fizető 
pakolónak, a parkolási szerződés még hátralévő részére eső 
bevételkiesését megtéríti, amely lehet természetben és 
pénzösszegben meghatározott.  
A Közgyűlés nem javasolja, hogy a pályázat úgy kerüljön kiírásra, 
hogy előnyt jelentsen az, ha a pályázó vállalja az önkormányzati 
fizető parkoló bevételkiesés kompenzálását.  
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A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a 
pályázati kiírást a fentiek szerint módosítsa, és a pályáztatást 
bonyolítsa le, továbbá a beérkezett ajánlatokat terjessze a 
Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság javaslatával a 
Közgyűlés elé.  
 
Határidő:  2005. október 15. 
Felelős:  Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető  
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető  

 
 

 
Dr. Toller László az ülés vezetését Horváth Zoltán alpolgármesternek adja át. 
 
 
62.) Pécs, Ferencesek u. 20. támfal garázsépítési ügy 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök   
 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás hiányában szavazást kér az 
előterjesztésről. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
373/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs, Ferencesek u. 20. támfalgarázs építési ügyéről 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tulajdonában álló 18459/2 hrsz-ú az 
előterjesztéshez mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen 24 m2 
nagyságú egy férőhelyes támfalgarázs építésére -a térfelszín 
közterületi jellegének és az ingatlan tulajdonjogának megtartása 
mellett- dr. Kuch Béla és dr. Tóvári Eszter Pécs Ferencesek utcája  
20. szám alatti lakosokkal szerződést köt.  
 
A szerződésben elő kell írni, hogy: 
 
-  a támfalgarázs tetőszerkezetének kialakítását alkalmassá 

kell tenni a gyalogos közlekedés teherviselésére, 
 
-   az ingatlanon a –a szabályozási tervben tervezett- gyalogos 

átjárás biztosítását az építmény nem korlátozhatja, 
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-  az épület tetőszerkezetét a környező kertészeti 

terepadottságok figyelembe vételével kell kialakítani, 
 
-   a garázsépületet az Önkormányzat városérdekkel 

alátámasztott felszólítására és a felszólításban megjelölt 
határidőig el kell bontani és az eredeti állapotot – elhelyezési 
és kártalanítási igény kizárásával- helyre kell állítani.  

 
A közgyűlés utasítja Városfejlesztési Főosztályt a szerződés 
elkészítésére, dr. Toller László polgármestert annak aláírására 
felhatalmazza, és egyben javasolja az építési engedélyezési 
eljáráshoz a tulajdonosi nyilatkozat kiadását.  
 
Határidő:  2005. június 30. 
Felelős: Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, Hódosi 

Vera, Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
 
 
 

63.) Fürkész-dűlő lakóinak kérelme közút létrehozására 
 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök   
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen, egyhangú szavazattal az 
előterjesztést, valamint a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
374/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
Pécs, Fűrkész-dűlő lakóinak kérelméről közút létrehozására 

 
 

1./  A Közgyűlés úgy dönt, hogy jelen határozat 2. pontjában 
részletezett előszerződés megkötése után kialakítja, és közútként 
bejegyezteti a 0297/2 hrsz.-ú parkerdő ingatlanból a szabályozási 
terv szerinti 7 m szélességű, közlekedési célú területsávot. 

 
2./  A Közgyűlés előszerződésben megállapodik a pécsi 52784/2; 

52785/2; 52786/2; 52788/2; 52789/4; és az 52789/6 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosaival abban, hogy az ingatlanaiknak az 
Erdész útról történő megközelítése érdekében a 29/2004. (11. 26.) 
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sz. önkormányzati rendelettel elfogadott, Pécs Építési Szabályzata 
és Szabályozási Tervében megjelölt útvonalon kialakítandó 
önkormányzati út felépítményét (annak tartozékaival) teljes 
egészében saját költségen és saját kockázatukra megépítik, illetve 
megépíttetik, majd az út forgalomba helyezését követően a 
felépítményt az önkormányzat a saját tulajdonába veszi. 

 
3./  Az út felépítményt a 29/2002. (05. 10.) sz. önkormányzati rendelet 

15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az erre irányuló végleges 
megállapodás aláírásával a polgármester – mint az Önkormányzat 
részére ellenérték nélkül felajánlott vagyont elfogadja. 

 
4./  A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, gondoskodjon 

arról, hogy a később megkötendő végleges ajándékozási 
szerződés alapján önkormányzati tulajdonba adott, illetve 
önkormányzati tulajdonba vett út ingatlant önkormányzati 
törzsvagyoni minősítést kapja az Önkormányzat vagyonával 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
29/2002. (05. 10.) sz. önkormányzati rendelet módosítása során.  
 
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  a szerződések aláírásáért: dr. Toller László 

polgármester 
a szerződés előkészítéséért: Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető, 
törzsvagyonba vételért: dr. Varga István 
főosztályvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Kukai András, Hódosi 

Vera bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. 
Varga István főosztályvezető 

 
 
 
64.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Mohácsi úti 41297/2. hrsz-ú 

és az Ipari Parkban lévő 42266. hrsz-ú ingatlanok átminősítése 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
375/2005. (06.23.) sz. határozata  
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
41297/2 hrsz. és 42266 hrsz. ingatlanok átminősítéséről 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 42266 hrsz-ú és a 41297/2 hrsz-ú 
pécsi földrészleteket a törzsvagyonból kivonja és kéri, hogy az 
ingatlanokat  beépítetlen terület minősítéssel a Körzeti Földhivatal 
jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 
törzsvagyont érintő változások átvezetéséről – az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 29/2002. (05. 10.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítása során – gondoskodjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Varga István, Balázsné Donáth Aranka 

főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István, 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. Varga 
István főosztályvezető 

 
 

65.) A pécsi 19206/6 hrsz-ú Megyeri úti csomópontnál található 
ingatlan értékesítése 

 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 25 igen, egy ellenszavazattal, valamint 
7 tartózkodással az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
376/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a pécsi 19206/6 hrsz-ú Megyeri úti csomópontnál található 
ingatlan értékesítéséről 

 
1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló – a változások után - pécsi 19206/6 hrsz-on 
nyilvántartott, 11968 m2 területű ingatlan a forgalmi 
értékbecslésben meghatározott 8.000.-Ft/m2 + ÁFA fajlagos áron, 
mindösszesen 95.744.000.-Ft + ÁFA összeg, mint kikiáltási alapár 
ellenében, nyilvános árverés útján értékesítésre kerüljön. A 
Közgyűlés egyúttal az ingatlant a törzsvagyonból kivonja. 
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2.) A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az árverési 
hirdetmény – az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002. 
/05.10./ sz. Ör. 3. sz. mellékletének megfelelő - közzétételére, 
valamint az árverés lefolytatására. 

 
3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az árverésen nyertes 

vevővel kötendő ingatlan adásvételi szerződés aláírására. 
 
4.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 

törzsvagyont érintő változások átvezetéséről – az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 29/2002. /05.10./ sz. önkormányzati rendelet 
módosítása során – gondoskodjon. 
 
Határidő:  2005. szeptember  01. 
Felelős: Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 

dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. Varga 
István főosztályvezető 

 
66.) Ingatlanértékesítés a Bányász utcában 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
377/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
ingatlanértékesítésről a Bányász utcában 
 

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 39027/2 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterület Pécsi Építési Szabályzat  szerinti 
telekalakítása után kialakuló 39027/4 hrsz-ú 3027 m2 nagyságú 
részét a település központi vegyes építési zónába  átsorolja és az 
önkormányzati törzsvagyonból  kivonja. 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 
törzsvagyont érintő változások átvezetéséről – az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. önkormányzati rendelet 
módosítása során – gondoskodjon. 
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3. A jogerős telekalakítási határozattal kialakított 39027/4 hrsz-ú 

3027 m2 nagyságú építési telket árverésen  értékesíti, 9.000.-
Ft/m2 + ÁFA, összesen: 27.243.000.-Ft + 6.810.750.-Ft ÁFA 
induló vételáron. 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt a jogerős 
telekalakítási határozat meghozatalát követően az árverési eljárás 
lefolytatására, és felhatalmazza a polgármestert az árverés 
nyertesével kötendő szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2005. szeptember 1. 
Felelős:  Balázsné Donáth Aranka, dr. Varga István 

főosztályvezető 
   
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. Varga 
István főosztályvezető 

 
 
 
 
 

67.) A pécsi 41717/1 hrsz-ú, MÁV Rt tulajdonában álló ingatlan 
megvásárlása 

 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér a határozati 
javaslatról. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett, az előterjesztést a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
378/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a pécsi 41717/1 hrsz-ú MÁV Rt. tulajdonában álló ingatlan 
megvásárlásáról 
 

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a  MÁV Rt-től megvásárolja   
8.000.000.-Ft + ÁFA, azaz   bruttó  10.000.000.-Ft – vételáron,  a 
pécsi 41717/1 hrsz-ú, 8208 m2 nagyságú, iparvágány megjelölésű 
ingatlant, közút kialakítása céljából azzal, hogy a közút kiépítése a 
TESCO GLOBAL Rt. kötelezettsége  lesz. 
 

2. A vételár fedezetéül a TESCO GLOBAL  Rt. közérdekű 
kötelezettségvállalása alapján biztosított  bruttó 10.000.000.-Ft-ot 
jelöli meg, melynek elfogadásáról a  az Önkormányzat vagyonával 
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kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2002. 
/05.10./ sz. Ör. 15. § /1/ bek. alapján a polgármester dönt. 
 

3. A Közgyűlés a 41717/2 hrsz-ú ingatlant egyidejűleg a 
törzsvagyonba emeli, közút megjelöléssel. 
 

4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a 
törzsvagyont érintő változások átvezetéséről – az Önkormányzat 
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 29/2002. /05.10./ sz. önkormányzati rendelet 
módosítása során – gondoskodjon. 
 

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:  kötelezettségvállalási megállapodás megkötésére: 

azonnal 
adás-vételi szerződés megkötésére: 2005. június 30. 

 
Felelős:  Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető  

dr. Toller László polgármester  
dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
dr. Varga István kabinetvezető 

 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka, dr. Tolnai 
Márta főosztályvezető  

 
 
 
68.) Pécs, Fagyöngy utcai 22174 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 
 Előterjesztő: Juhász István bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
379/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs, Fagyöngy u. 22174/47 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 

1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező, a Pécs, Fagyöngy utcában elhelyezkedő 22174/47 hrsz-ú, 
9842 m2 nagyságú, a  Pécsi Építési Szabályzat  szerint 
kisvárosias lakózóna ( Lk 215362) besorolású építési telket 
árverésen értékesíti. Az árverés induló árát a PVV Pécsi 
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Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. szakértője által megállapított 
78.740.000.-Ft + ÁFA összegben /8.000.-Ft/m2 + ÁFA/ állapítja 
meg. 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az árverési 
eljárás lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert az 
árverés nyertesével kötendő adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2005. december 1. 
Felelős:  Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető  

 
 
 
70.) Alapítványok, közalapítványok, valamint egyéb szervezetek 

támogatása, szerződésmódosítási kérelmei: 
 
70.a) Támasz Alapítvány támogatási szerződésének módosítása 

 Előterjesztő: Nyőgéri Lajos bizottsági elnök 
 

Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér a határozati 
javaslatról. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 25 igen, 4 ellenszavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
380/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Támasz Alapítvány támogatási szerződésének módosításáról 
 
A Közgyűlés az Egészségpolitikai és a Szociális Bizottság fenti 
tárgyú előterjesztését megtárgyalta és a következő határozatot 
hozza: 
 

1./ A Közgyűlés – a Támasz Alapítvánnyal létrejött - a 198/2005. 
(04.28.) számú határozatával elfogadott  - 7-673/2005/6. számú 
támogatási szerződést az előterjesztés mellékletét képező 
szövegezés szerint módosítja. 
 

2./  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 



 135 

 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, Nyőgéri Lajos 

bizottsági elnök, dr. Sohár Endre főosztályvezető  
 
 
 

69.b) Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelme 
 

 Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök 
 

Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel hiányában határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 29 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett  
elfogadta az előterjesztést, és a határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
381/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
 
Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelméről 
 
 

1. A Közgyűlés a a 337/2004. (06.24.) sz. határozatát módosítja és 
hozzájárul ahhoz, hogy az 1-815-2/2004 sz. támogatási 
szerződésben a támogatási összeg felhasználásának határideje 
2004. december 18-ra módosuljon. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 

támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről 
gondoskodjék. 

 
3. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a módosító 

szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Kunszt Márta alpolgármester, dr. Tóth Bertalan 

bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, dr. 
Nász László főosztályvezető helyettes 

 
 
 

69.c) Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület módosítási kérelme 
 

 Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök  
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Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, határozathozatal 
következik. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 30 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
382/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület módosítási kérelméről 
 

1. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 3/2005. (02. 15.) sz. önk. 
rendeletének 10. sz. mellékletében szereplő „Működési célú 
pénzeszköz átadás” cím alatt a Mecsek Nyugdíjas Polgári 
Egyesület részére az 1-927/2005 sz. támogatási szerződésben 
biztosított 500.000,- Ft támogatási összegből 100.000,- Ft-ot 1 db 
monitor beszerzésére, valamint programköltségekre – kirándulás – 
céljára használja fel. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 

támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről 
gondoskodjék. 

 
3. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a módosító 

szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Soó László, dr. Tóth Bertalan 
bizottsági elnök, dr. Varga István főosztályvezető, dr. 
Nász László főosztályvezető helyettes 

 
 

 
69.d) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány módosítási 

kérelme 
 
 Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök 
 

Horváth Zoltán: hozzászólás nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
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383/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány  módosítási 
kérelméről 
 

1.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 3/2004. (02. 20.) sz. önk. 
rendelet alapján a 2004. évi költségvetés terhére a Baranya 
Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány „Kórház, iskola” 
program költségeire adott 2,4 millió forint támogatást a 
közalapítvány 2005. február 28-ig használhassa fel.  

 
2.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 

támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről 
gondoskodjék. 

 
3.) A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a módosító 

szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Varga István főosztályvezető 
 

Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 
alpolgármester, Soó László, dr. Tóth Bertalan 
bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, dr. Varga István 
főosztályvezető dr. Nász László főosztályvezető 
helyettes 

 
 
 

69.e) Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelme 
 
 Előterjesztő: dr. Tóth Bertalan bizottsági elnök 
 

Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
384/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Kisebbségkutató Közalapítvány módosítási kérelméről 
 

1. A Közgyűlés a a 337/2004. (06.24.) sz. határozatát módosítja és 
hozzájárul ahhoz, hogy az 1-814-2/2004 sz. támogatási 
szerződésben a támogatási szerződés összegét a 2004. évi 
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könyvelési és könyvvizsgálói díjként felhasználhassa és 
elszámolhassa. 
 

2. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a 
támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről 
gondoskodjék. 
 

3. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a módosító 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2005. július 15. 
Felelős:  dr. Toller László polgármester 
 dr. Varga István főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, dr. Kunszt Márta 

alpolgármester, Soó László, dr. Tóth Bertalan 
bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta, dr. Varga István 
főosztályvezető dr. Nász László főosztályvezető 
helyettes 

 
 
 

69.f) Pécsi Roma Egyesület támogatása 
 
 Előterjesztő: Fratanolo János albizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: észrevétel nem lévén, szavazást kér az előterjesztésről. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 35 igen, egyhangú szavazattal 
elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
385/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Pécsi Roma Egyesület támogatásáról 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági Tulajdonosi és 
Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának fenti 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.)  A Közgyűlés a Pécsi Roma Egyesület számára  200.000.-Ft. 

támogatást nyújt, a 3/2005. (02. 15.) sz. költségvetési rendelet, 
egyéb céltartalékok, „Közmunkaprogram”, 30 millió forint keret 
terhére. 
 

2.)  A Közgyűlés a támogatási szerződést az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
 

3.)  A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 3/2005. 
(02.15.) sz. költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, 
„Közmunkaprogram” keret terhére az önkormányzat által – Pécsi 
Roma Egyesületnek 200.000.-Ft. összegben – nyújtott támogatás 
átutalásáról gondoskodjon, a támogatási szerződésben foglaltak 
szerint. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Fratanolo János albizottsági elnök, 
dr. Sohár Endre, dr. Tolnai Márta főosztályvezető  

 
 

 
69.g) Khetanipe Egyesület támogatása 

 
 Előterjesztő: Fratanolo János albizottsági elnök 
 

Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás hiányában határozathozatal 
következik. 

 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 36 igen szavazattal az előterjesztést, 
valamint a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
386/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület támogatásáról 
 
A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági, Tulajdonosi és 
Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának fenti 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 

 
1.)  A Közgyűlés a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület 

számára 300.000.-Ft. támogatást nyújt, a 3/2005. (02. 15.) sz. 
költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, „Közmunkaprogram”, 
30 millió forint keret terhére. 

 
2.)  A Közgyűlés a támogatási szerződést az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
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3.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 3/2005. 

(02.15.) sz. költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, 
„Közmunkaprogram” keret terhére az önkormányzat által – a 
Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületnek 300.000.-Ft. 
összegben – nyújtott támogatás átutalásáról gondoskodjon, a 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 

 
Kapják:  Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Fratanolo János albizottsági 
elnök,dr. Sohár Endre, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető  

 
 
 
69.h) Mappa Technika Kft. támogatása 

 
 Előterjesztő: Fratanolo János albizottsági elnök 

 
Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 34 igen szavazattal a közgyűlés 
egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, valamint a határozati 
javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
387/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
a Mappa Technika Kft. támogatásáról 
 
A Közgyűlés megtárgyalta Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási 
Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának  fenti tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.)  A Közgyűlés a Mappa Technika Kft. számára 500.000.-Ft. 
támogatást nyújt, a 3/2005. (02.15.) sz. költségvetési rendelet, 
egyéb céltartalékok, „Közmunkaprogram”, 30 millió forint keret 
terhére. 

 
2.)  A Közgyűlés a támogatási szerződést az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Sohár Endre főosztályvezető 
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3.)  A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a 3/2005. 
(02.15.) sz. költségvetési rendelet, egyéb céltartalékok, 
„Közmunkaprogram” keret terhére az önkormányzat által – a 
Mappa Technika Kft. számára 500.000.-Ft összegben – nyújtott 
támogatás átutalásáról gondoskodjon, a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  Gonda Tibor alpolgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, Fratanolo János albizottsági elnök, 
dr. Sohár Endre, dr. Tolnai Márta főosztályvezető  

 
 
 

69.i) Alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyása  
 

 Előterjesztő: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Horváth Zoltán: észrevétel nem lévén, határozathozatal következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 34 igen szavazattal 3 tartózkodás 
mellett az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot elfogadta. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
388/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 
 
A Közgyűlés  elfogadja a Közgazdasági Főosztály előterjesztését 
az alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról. 
 
A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 3/2005. (02.15.) sz. 
Ör.15. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja  az  alábbi alapítványok 
támogatását: 
 
Gonda Tibor 2005. évi egyéni tisztségviselői keretéből: 
 
a „Támasz Alapítvány” részére 

- az adományok befogadásához  
szükséges szállítás költségeihez  támogatás    80 000.-Ft. 

 
Dr. Toller László 2005. évi egyéni tisztségviselői keretéből: 
 
a „Fehérhegy Alapítvány” részére 

- a „Csokonai Év” keretén belül „Gyermekfesztivál”,  
valamint a záróünnepség  
megrendezéséhez  támogatás 200 000.-Ft.  
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Dr. Papp Judit 2005. évi egyéni tisztségviselői keretéből: 
 
A „Fehérhegy Alapítvány” részére 
- a „Csokonai Év” keretén belül „Gyermekfesztivál” valamint a 
záróünnepség megrendezéséhez támogatás 100 000.-Ft. 
  
A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a támogatási 
szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert 
azok  aláírására. 
 
Határidő:  azonnal   
Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 

alpolgármester, dr. Papp Judit címzetes főjegyző, 
Soó László bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezető, dr. Nász László főosztályvezető 
helyettes, Walter Terényi Mária csoportvezető 

 
 
 
70.) Fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzése ajánlattételi 

szakaszának megindítása 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazást kér. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 30 igen szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
389/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
fejlesztési célú hitelfelvétel közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 
szakaszáról  
 
A Közgyűlés a város 2005. évi fejlesztési célú hitel felvételére kiírt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lefolytatásához 
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Ajánlattételi felhívást 
és Ajánlattételi dokumentációt.  
 
Az ajánlattevőkkel lefolytatandó tárgyaláson való részvételre 
felhatalmazza Gonda Tibor alpolgármestert, dr. Tolnai Márta 
főosztályvezetőt, valamint Decsi János főosztályvezető-helyettest. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
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Kapják:  dr. Toller László polgármester, Gonda Tibor 
alpolgármester, dr. Tolnai Márta főosztályvezető, 
Decsi János főosztályvezető-helyettes, dr. Illés Judit, 
a Közbeszerzési Véleményező Tanács elnöke  

 
 
 
71.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonbiztosításával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 
 
 Előterjesztő: dr. Toller László polgármester 
 
Horváth Zoltán: kérdés, hozzászólás hiányában határozathozatal 
következik. 
 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 28 igen szavazattal, 7 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot. 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
390/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati vagyonbiztosítás 
közbeszerzési eljárásának megindításáról 
 
A Közgyűlés az önkormányzati ingatlanok és vagyonértékek 
biztosítására a tárgyalásos eljárás megindítását elrendeli. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező részvételi felhívást jóváhagyja. 
 
Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon 
a részvételi felhívás közbeszerzési értesítőn keresztül az európai 
unió lapjában történő közzétételéről. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Tolnai Márta főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Juhász István 

bizottsági elnök, dr. Tolnai Márta főosztályvezető  
 
 

 
72.) Az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 

rendezvényein való részvétel 
 
 Előterjesztő: Kukai András bizottsági elnök 
 
Horváth Zoltán: kérdés, észrevétel nem lévén, szavazást kér az 
előterjesztésről és a határozati javaslatban foglaltakról. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés 30 igen szavazattal, 5 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének    
 
391/2005. (06.23.) sz. határozata  
 
Európai Mobilitási hét és Európai Autómentes Nap 
rendezvényein való részvételéről 

 
Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 
támogatja a 2005. szeptember 16-22 között lezajló Európai 
Mobilitási Hét és Európai Autómentes Nap rendezvényeit és 
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékelt 
2005 évi karta aláírására. 
 
A szervezés költségeit a Közlekedési és Kommunális 
Bizottság saját keretéből biztosítja. 
 
Határidő:  2005.június 23. 
Felelős: dr. Toller László polgármester 

Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 
 
Kapják:  dr. Toller László polgármester, Kukai András 

bizottsági elnök, Balázsné Donáth Aranka 
főosztályvezető  

 
 
 
 
 
Napirenden kívüli felszólalás: 
 
Erb József: a napirend utáni hozzászólásának címe: A Kozma utcai 
sírkövek.  
Az utóbbi időben egyre gyakrabban ismétlődő, megdöbbentő bűntény rázta 
meg az országot. A különböző felekezeti temetők megrongálása, síremlékek 
tönkretétele felháborító bűntény. A kegyeletsértés az egyik legaljasabb, 
ember által elkövethető bűn. Értetlenség és aggodalom tölti  el, és teszi fel a 
kérdést, miért. Értetlenség, mert úgy tűnik, hogy sem a nevelés eszközei és 
módszerei, sem az eddig alkalmazott társadalmi méretű felvilágosító 
technikák, módszerek nem szolgálták eléggé az érzelmi és tudati formálást. 
Felháborító, hogy egyes elvetemült emberekben az ilyen durva 
kegyeletsértés gondolata, majd végrehajtása felmerül, mint amilyen a 
Budapesti Kozma Utcai Temetőben történt a közelmúltban. Az aggodalom 
pedig azért erősödik bennük, hogy fel tudnak-e lépni kellő eréllyel, és meg 
tudják-e előzni a hasonló, értelmetlen, barbár cselekedeteket. 
Ma gyakran beszélnek a széleskörű társadalmi összefogás fontosságáról, a 
legkülönbözőbb területeken. Íme egy alkalom, egy közös feladat, hogy a 
jóérzésű emberek ideológiai meggyőződéstől, pártállástól függetlenül, 
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összefogva kiálljanak egy nevelési cél, tudatformáló fejlesztés, a humánum 
alapjainak érvényesítése mellett, melyek a kegyeleti érzelmek és a hozzájuk 
kapcsolódó tárgyak, emlékek tiszteletére, megbecsülésére tanítják a 
felnövekvő, de a jelen generációkat is. 
Az egységes elitéléssel az ilyen, és hasonló durva cselekedeteknek már 
önmagában is visszatartó erő lehet adott esetben. A Magyar 
Kereszténydemokrata Szövetség Pécs-Baranyai Szervezete mélyen elítéli a 
fenti kegyeletsértést, és példás büntetést követel az elkövetőkre. A XXI. sz-i 
magyar társadalomban nem lehet számottevő tényező semmilyen ideológiai 
szélsőség. Különösen a bűntények elkövetésére, az emberek közötti gyűlölet 
keltésre alkalmas nézeteket ítélik el 
Határozottan kiállva a demokratikus társadalomfejlődés az eszmék vonalán 
pedig a pluralizmus mellett. 
 
Minden sírgyalázás mélyen megrendít és tiltakozást vált ki belőlük, de a 
zsidó honfitársaikat érintő bűnös cselekedetek különösen érzékenyen érintik 
őket is. A múlt században olyan sokat szenvedett nép fájdalmában osztozva, 
bízva a tettesek mielőbbi kézre kerítésében kinyilvánítják együttérzésüket és 
szolidaritásukat a zsidósággal. 
Hiszik, hogy ilyen és ehhez hasonló cselekedetek a társadalom egészének 
mély megvetésével, határozott elítélésével találkoznak, és ezért táptalajra 
sem találnak. A keresztény eszmeiségtől idegen és elítélendő bűnös 
sírrongálások csak elutasításra találnak a politika különböző erői részéről is. 
 
Határozott céljuk, hogy neveléssel, felvilágosító munkával, tudatformálással 
küzdjenek a szélsőséges, bűnözésbe, kegyeletsértésbe torkolló nézetek 
ellen a társadalom valamennyi színterén. 
 
Horváth Zoltán: teljes mértékben egyetért az elhangzott deklarációval. 
 
Bókay Endre: Erb József képviselőtársa szavaival teljes mértékben egyetért 
a Szocialista frakció is. A kegyeletsértést nem bűnözésnek tartják, hanem 
valami olyan dolognak, ami ennél sokkal rosszabb. Ez valószínű egy eltökélt 
szándék, hogy megsértsenek egy népcsoportot, a magyar zsidóságot, amely 
Magyarországon él immár 1000 éve. Teljes mértékben elítélik az ilyen 
atrocitásokat, amikor nem is valamilyen bűnt követnek el, mert a bűnözés 
mást jelent, az valamiféle „hasznot” jelent az elkövető számára, azonban 
ebből a cselekményből senkinek semmiféle haszna nem származik. Egy 
biztos, olyan mértékben megsérti nemcsak a zsidóságot, - hanem minden 
olyan népcsoportot, aki az őseit tiszteli, és aki az emléküket valamilyen 
mértékben ápolja – ami mellett senki nem mehet el felháborodás nélkül. 
A Szocialista frakció teljesen egyetért Erb József által felolvasott 
kinyilatkoztatással, és a maguk részéről ugyanúgy mindent megtesznek, 
hogy egyetlen népcsoportot se érjen semmiféle atrocitás, súlyos sértés, 
amikor az őseik tiszteletét valaki meggyalázza. 
 
Dr. Bretter Zoltán: az SZDSZ nevében köszöni Erb Józsefnek azt, hogy a 
közgyűlés nevében ezt a nyilatkozatot felolvasta, mert azt gondolja, ez a 
közgyűlés teljes egyetértését bírja, ezen belül természetesen a liberális 
frakcióét is.  
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Várbíró Péter: az elhangzottak tartalma és jellege miatt az MDF frakció is 
csatlakozik az elhangzottakhoz. 
 
Horváth Zoltán: úgy látja, hogy teljes az egyetértés e tekintetben. 
 
Kittl János: a német nemzetiség nevében szintén fel vannak háborodva, 
hogy ilyen megtörténhet, és egyetértenek Erb József képviselőtársukkal. 
 
Horváth Zoltán: megköszöni képviselőtársainak és az apparátus tagjainak 
az első félévi munkát. Bejelenti, ez volt az utolsó rendes közgyűlés a nyári 
szünet előtt. Mindenkinek jó nyaralást, jó pihenést kíván. Kéri, hogy 
képviselőtársai álljanak készen arra, ha kell, a közgyűlésen vagy bizottsági 
üléseken a szükséges döntéseket meg tudják hozni. 
Megköszöni az aktív közreműködést, a nyilvános ülést 16.50 órakor bezárja 
azzal, hogy a testület rövid szünet után zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Dr. Toller László  Dr. Papp Judit 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 



 1. sz. melléklet 
 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. évi 
18/2005. (06. 29.) számú önkormányzati rendelete 

a város 2005. évi költségvetéséről szóló 
3/2005.(02. 15.) számú rendelet módosításáról 

 
 
Az önkormányzat közgyűlése az államháztartás működési rendjéről szóló, 
többször módosított 217/1998.(12. 30.) számú Kormányrendelet 53.§. 
alapján a város 2005. évi költségvetésről szóló 3/2005.(02. 15.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§. 
 
(1) A Közgyűlés a város költségvetési rendeletével elfogadott 2005. évi 

költségvetésének 36.872.872. eFt bevételi-kiadási főösszegét 
2.478.333. eFt-tal megemeli. 

 
(2) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésének 

összevont mérlegét (2-3. melléklet szerint) az (1) bekezdésben foglalt 
bevételi-kiadási növekménnyel 39.351.029. eFt-ban állapítja meg. 

 
 

2.§. 
 
A Közgyűlés az intézmények bevételi-kiadási előirányzatát a 14. sz. melléklet 
szerint 21.588.512. eFt-ban határozza meg. 
 
 

3.§. 
 
A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és a Gesz bevételi-kiadási előirányzatát 
a 4-5. sz. mellékletekben részletezettek szerint 35.322.226. eFt-ban 
határozza meg. 
 
 

4.§. 
 
A Közgyűlés a fejlesztési és felújítási, felhalmozási hiteltörlesztési, valamint 
felhalmozási célú pénzeszköz-átadási előirányzatát önkormányzati szinten a 
3. sz. mellékletben jelzettek szerint 6.781.530. e Ft-ban állapítja meg. 
 
 

5.§. 
 
A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékát a 11. sz. melléklet szerint 
2.798.427. eFt-ban állapítja meg. 
 



  

6.§. 
 

A költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdésében szereplő Városmarketing, 
turizmuskeret céltartalék előirányzat felhasználásáról a döntési jogosultság 
az alábbiak szerint módosul: 
 
Városmarketing, turizmuskeret 100 eFt értékhatárig a Polgármester dönt, 

ezen értékhatár felett a Gazdasági, 
Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság 
javaslatára a Polgármester dönt 

 
7.§. 

 
A költségvetési rendelet 16.§. (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül 
többletbevételeit – a költségvetési információs rendszer 07. űrlapjának 1-6. 
sorában szereplő alaptevékenység bevételeinek kivételével –, és a 
jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal 
Közgazdasági Főosztálya egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási 
oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítása után 
használhatja fel. Az egyéb – különféle bevételhez kapcsolódó – előirányzat-
módosítási igénnyel együtt a hozzá tartozó önköltségszámítást is meg kell 
küldeni a Közgazdasági Főosztálynak. 
 

8.§. 
 

A költségvetési rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

A Közgyűlés a költségvetés pénzügyi mérlege átmeneti finanszírozási 
problémáinak megoldására 4.000.000. eFt likvid folyószámla-hitelkeret, 
valamint a költségvetési rendeletben jóváhagyott 3.206.076. eFt beruházási 
hitelkeret megnyitásáról intézkedik. Ezen felhalmozási hitelkeret a 
következők szerint tevődik össze: 2004. évről áthúzódó, már szerződés 
szerint rendelkezésre álló 385.135. eFt, 2005. évi új felveendő hitel 
2.820.941. eFt. A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének 
fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel. 

 
9.§. 

 
A költségvetési rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel-kerettel 
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le a számlavezető pénzintézettel és a 
folyószámlahitel szerződést írja alá. A felhalmozási hitel esetében az 
önkormányzat megbízza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel érdekében a 



  

törvényileg előírt közbeszerzési eljárást folytassa le és a nyertes pályázóval 
kösse meg a hitelszerződés(eke)t. 
 

10.§. 
 

A költségvetési rendelet 12. § (10) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A bizottsági keretek, a céltartalékok és az általános tartalék tekintetében a 
pénzügyi felhasználást az éves keret szempontjából a költségvetési 
törvényben szabályozottaknak megfelelően, az I. félév folyamán 40 %-os (I. 
negyedév 20 %, II. negyedév 20 %), a II. félévben 60 %-os (III. negyedév 30 
%, IV. negyedév 30 %) mértékben kell ütemezni. A bizottsági keretekre, nem 
kötött felhasználású céltartalékokra kötelezettséget vállalni a tárgyév 
november 30-ig lehet. 
 
 

11.§. 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Dr. Toller László  Dr. Papp Judit 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
Záradék: A Közgyűlés a 2005. június 23.-i ülésén elfogadta. 
Kihirdetve: 2005. június 29. 
 
 
 

 



  

 2. sz. melléklet 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
19/2005. (06. 29.) sz. rendelete 

a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és 
annak kötelező igénybevételéről szóló 

44/2002. (06. 29.) sz. rendelet módosításáról 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 44/2002. (06. 29.) sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (1) bekezdés első sorában a közigazgatási területen belül kifejezés 
helyébe „közigazgatási területén” kifejezés lép, és az 1. § (1) bekezdése kiegészül 
az alábbi második mondattal: 
 

„1. § (1) A közszolgáltatásba bevont külterületek jegyzékét a rendelet 4. számú 
melléklete (e rendelet 1. sz. melléklete) tartalmazza.” 

 
2. § 

 
A rendelet 5. § (1) bekezdése első mondata kiegészül: „….kivéve a rendelet 4. sz. 
mellékletében felsoroltakat.” kifejezéssel és az alábbi új rendelkezéssel, a (2) 
bekezdés első mondata második tagmondattal, és a bekezdés második mondattal 
egészül ki. Az 5. § kiegészül az új (6) bekezdéssel. 
 

„5. § (1) A rendelet 4. számú mellékletében felsorolt és a közszolgáltatásba bevont 
külterületek esetében a hulladékszállítási közszolgáltatás heti egy alkalommal 
kötelezően igénybe veendő szolgáltatás.” 

 
„5. § (2) …kivéve a 4. számú mellékletben felsorolt igénybevevők. 
A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében kijelölt gyűjtőponton a 
közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása 
céljára, melynek elszállításával tesz eleget a szolgáltató közszolgáltatási 
kötelezettségének.” 
 
„5. § (6) A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az 
ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a 4. számú mellékletben megjelölt 
területeket, ahol a konténereket a szolgáltató biztosítja.” 
 

3. § 
 
A rendelet 6. § első mondata kiegészül az „….illetve a 4. számú mellékletben 
megjelölt szállítást.” kifejezéssel, a második mondata pedig kiegészül az 
„….úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is.” kifejezéssel. 
 

4. § 
 



  

A rendelet 10. § (1) bekezdésének második mondatában az 1. számú melléklet 
megjelölés helyébe  az ”……..1. és 4. számú melléklet” kifejezés lép. 
 

5. § 
 
A rendelet 12. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. § (6) A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező 
háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék, valamint a 
háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) 
évente legalább két alkalommal a közszolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási 
időszak alatt - előzetes tulajdonosi kérelem alapján – térítésmentesen gondoskodik. 
 

6. § 
 
A rendelet 13. § (2) bekezdése egységnyi díjtétel meghatározása és a 13. § (3) 
bekezdése első mondata kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
 
„13. § (2) …a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70 l-es tárolóedény 
alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja. 
 
13. § (3) …..valamint a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében azt az 
ingatlantulajdonost, aki Pécs közigazgatási területén belül – igazoltan – 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a szolgáltatás szünetelését nem 
kezdeményezte.” 
 

7. § 
 
A rendelet 20. § 5. pontja második tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„20.§ (5). ….., ahonnan a közösségi, vagy szállítási napon kihelyezett egyéni, vagy 
a közszolgáltató által kihelyezett tárolóedényből való elszállítással teljesíti a 
szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségét.” 
 

8. § 
 
A rendelet 21. § -át megelőző IX fejezet címe az alábbiak szerint módosul és a 21. § 
kiegészül az (5) bekezdéssel, az (5) bekezdés sorszámozása pedig (6) bekezdésre 
változik. 
 

Vegyes hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 
 
„21.§. (5) A 271/2001. XII. 21. Korm. számú rendelet 2. § (2) f. pontjában írt 
hulladékgazdálkodással összefüggő egyéb kötelezettség megszegésének minősül 
ezen Ör-ben szabályozott, a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek 
betartásának elmulasztása, mely alapján a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője hulladékgazdálkodási bírságot állapít meg.” 
 

9. § 
 

A rendelet 1. számú, A közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke című 
melléklete módosul és kiegészül az alábbiak szerint, a 3. számú melléklet hatályon 
kívül kerül és helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép és a rendelet kiegészül a 
4. sz. melléklettel, mely e rendelet 2. sz. melléklete. 



  

„Az 1. számú melléklet alább felsorolt utcáiban megszűnik a gyűjtőpontról történő 
szállítás és a hulladék átvétele az ingatlanok előtt történik: 
 
Bánom köz, Mérleg utca, Rétszél utca, Sáska dűlő, Szűk utca. 
 
A hulladék átvétele gyűjtőponton történik az alábbi utcák esetében: 
 
Gábor utca a Perczel-Munkácsy úti sarkon kijelölt gyűjtőponton, Orom köz a 
Felsőmakár dűlőben kijelölt gyűjtőponton, Papnövelde köz a Papnövelde köz sarkán 
kijelölt gyűjtőponton, Pityóka köz a Felsőmakár dűlőben kijelölt gyűjtőponton. 
 
A Pintes utca a közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzékéből törlésre kerül. 
 
A melléklet új utcákkal egészül ki és a hulladék átvétele az ingatlanok előtt történik: 
 
Bogár dűlő, Felsőgyükési út, Mélykút dűlő, Nagyberki út, Németh Márton utca, 
Sárgarigó dűlő. 
 
A melléklet új utcákkal egészül ki és a hulladék átvétele gyűjtőponton történik: 
 
Hidegvölgyi út a Dömörkapu úti kijelölt gyűjtőponton, Repkény dűlő a Bajmi dűlői 
kijelölt gyűjtőponton, Somfa utca a Surányi Miklós úti kijelölt gyűjtőponton, Tompa 
dűlő az Állomás utcai kijelölt gyűjtőponton, Tüske utca a Felsőmakár dűlői kijelölt 
gyűjtőponton, Hannabeck F. u. 5-től a Hannabeck u. 5. előtt kijelölt gyűjtőponton, 
Grőbel Emil utca a Hannabeck u. 5. előtt kijelölt gyűjtőponton, Körömvirág u. 59-65. 
a Körömvirág u. 42. szám előtt kijelölt gyűjtőponton. 

 
10.  § 

 
E rendelet 2005. július 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Toller László  Dr. Papp Judit 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
Megalkotta a Közgyűlés 2005. június 23-i ülésén 
Kihirdetve: 2005. június hó 29. nap 



  

 
19/2005. (06.29.) sz. Ör. 1. sz. melléklete 

(a 44/2002. (06. 29. sz. Ör 
3. sz. melléklete) 

 
 

A hulladékszállítási közszolgáltatás egységnyi díjtételei  
2005. július 1-től 

 

 
 
A tárolóedények térfogata alapján meghatározott egyszeri ürítési díj (a 
közszolgáltatás egységnyi díjtétele).  
 
 
 70 liter engedményes     74 Ft 

 70 liter     124 Ft 

 80 liter     138 Ft 

 90 liter     150 Ft 

 110 liter     175 Ft 

 120 liter     188 Ft 

 240 liter     373 Ft 

 770 liter                1369 Ft 

 1100 liter                1954 Ft 

 
Jelzett műanyag zsák (80 literes)    198 Ft 
 
Az árak nettó módon értendőek, melyet 15% ÁFÁ terhel. 
 
A szolgáltató a számlát minden esetben teljes naptári hónapokra állítja ki, az 

átlagos ürítés szám figyelembevételével, amely: 

heti két ürítés esetében  8,66 ürítés/hó 26 ürítés/negyedév  

heti három ürítés esetében 13 ürítés/hó 39 ürítés/negyedév  



  

19/2005. (06.29.) sz. Ör. 2. sz. melléklete 
(a 44/2002. (06. 29. sz. Ör. 4. sz. melléklete) 

A közszolgáltatásba bevont külterületek és gyűjtőpontok jegyzéke 
 

Utca neve Gyűjtőpont helye 

Agancs dűlő Csertető temető kapu 

Átlós köz Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Bogáncs dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

Borász dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

Bormérő dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

Borz dűlő Csertető temető kapu 

Cserbokros dűlő Csertető temető kapu 

Fosztó-völgyi út Pacca dűlő dél-keleti vége 

Gálic dűlő Csertető temető kapu 

Gilice sor 6-os út Gilice sor összekötő 

Gyep dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Haris köz 6-os út Gilice sor összekötő 

Hegy-mezői út Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Hérics dűlő Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Homokgödör utca Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Indás köz 6-os út Gilice sor összekötő 

Kacsoló dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Kiskerti dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Kunkori köz Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Kuvik köz 6-os út Gilice sor összekötő 

Lejtő dűlő Csertető temető kapu 

Mélyút dűlő Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Murci dűlő Csertető temető kapu 

Muromi út 6-os út Gilice sor összekötő 

Őrhegyi dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Örvös dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

Őzgida köz Csertető temető kapu 

Pacca dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Pincemester dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Pincemester köz Pacca dűlő dél-keleti vége 

Sarkos dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Szabolcshegyi út Csertető temető kapu 

Széles út Pacca dűlő dél-keleti vége 

Szélső út Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Szénhordó köz Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Szénispán útja Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Szödrös út 6-os út Gilice sor összekötő 

Szőlőfej dűlő Pacca dűlő dél-keleti vége 

Szüret utca/Csertetőtől délre/ Dobogó dűlő-Szüret utca kereszteződés 

Tőtike dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

Veltelini dűlő 6-os út Gilice sor összekötő 

 



  

 3. sz. melléklet 
 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
20/2005(06.29.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, valamint vételi és 

elővásárlási joggal nem érintett egyéb lakások értékesítésének 
feltételeiről szóló 

66/2001( 11.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A 66/2001.( 11.24.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 
5. § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
„5 § (1) A Csoport az értékesítésre kijelölt lakásokról hirdetményt tesz közzé 
a „Pécsi Hírek” címmel megjelenő lapban legalább két alkalommal.” 
 

2.§ 
 
A rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„5.§ (3) Az árverésen az vehet részt aki: 
- személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta, illetve jogi személy esetén 
30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy a bírósági nyilvántartásba vételt 
igazoló okiratot bemutatta, 
- az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 20 %-ának megfelelő összeget a 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetési elszámolási 
számlájára megfizette, 
- és igazolta, hogy nincs helyi adótartozása.” 
 

3.§ 
 
A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„6.§ (1) Az árverést legalább három tagú bizottság folytatja le. A bizottság 
tagjait és elnökét esetenként a jegyző jelöli ki.” 
 

4.§ 
 

A rendelet 10§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„10.§ (1) Az elnök elrendeli hogy – a vevő kivételével – valamennyi résztvevő 
részére az általa befizetett összeg 15 munkanapon belül visszafizetésre 
kerüljön.” 
 

5.§ 
 

A rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 



  

„12.§ (1) Az árveréstől számított hatvan napon belül a Népjóléti 
Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportja írásba foglalja az 
adásvételi szerződést, melyet a szerződő felek aláírnak.  
A vevő az adásvételi szerződés általa történő aláírásáig köteles a vételár 
teljes összegét megfizetni.” 
 
 

6.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Dr. Toller László  Dr. Papp Judit 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Elfogadta a Közgyűlés 2005. június 23.-i ülésén 
Kihirdetve: 2005. június 29. 
 



  

 4. sz. melléklet 
 
 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
21/2005 (06.29.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat tulajdonában lévő elővásárlási joggal érintett lakások 

értékesítésének feltételeiről szóló 4/2003 (02.21.)számú rendelet 
módosításáról 

 
 

1. § 
 
A 4/2003 /02.21./számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a jelen 
önkormányzati rendelet 1.sz.mellékletében szereplő címlistával egészül ki. 
 
 

2.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépés napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 Dr. Toller László  Dr. Papp Judit 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
Záradék: Elfogadta a Közgyűlés 2005. június 23.-i ülésén 
Kihirdetve 2005. június 29.-én 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 21/2005 (06.23.) sz. 
rendelete 1.számú melléklet:  
 

1. Ácsné Tompa Nikoletta és férje   Pécs, Páfrány u. 21. I/15.  
2. Bajusz Mihály    Pécs, Melinda u. 59. VII.22.  
3. Balázs Mónika    Pécs, Páfrány u. 19. III/11 
4. Balogh István és neje   Pécs, Feketegyémánt tér 18. I/3.  
5. Beles Jánosné    Pécs, Petőfi u. 46. II/3  
6. Benkéné Győri Krisztina   Pécs, Hajnóczy u. 19/a II/2.  
7. Berger Béláné    Pécs, Ferencesek u. 42. I/1.- 
8. Bujbáczi József    Pécs, Ajtósi D. u. 4/b. III/12. 
9. Cservenka Lukácsné   Pécs, Káposztásvölgyi u. 17. fsz. 1. 
10. Csirke Veronika    Pécs, Aidinger J. u. 40. VII/27.  
11. Dani Miklós és neje   Pécs, Dr.Hal J. u. 4/c. I/4.  
12. Dávid Róbert és neje   Pécs, Endresz Gy. u. 7/c. IV/14.  
13. Farkas Jenőné    Pécs, Építők u. 20/b. I/5.  
14. Fejesné Sümegi Mária és férje  Pécs, Enyezd u. 15. II/7.  
15. Fekete Veronika    Pécs, Bihari J. u. 3. I/2.  
16. Fenyős Gáborné    Pécs, Váci M. u. 2. fsz.3. 
17. Fülöp Géza     Pécs, Anna u. 13.  
18. Gondi Sándor és neje   Pécs, Gosztonyi Gy. u. 6/c IV/15.  
19. Hagymási Miklósné   Pécs, Ady E. u. 9. I/2.  
20. Hegedűs László és neje   Pécs, Varsány u. 6. V/18.  
21. Henckirály Sándorné   Pécs, Németh L. u. 12. VI/25.  
22. Hermann Katalin    Pécs, István akna 35/a 
23. Hollerné Bende Katalin   Pécs, Váci M. u. 18. II/7.  
24. Horváth Tamás    Pécs, Nagy I. u. 61. III/9 
25. Ilosfa Gyulai     Pécs, Uitz B. u. 15. I/5. 
26. Keglovits Miklósné    Pécs, Maléter P. u. 12. II/8.  
27. Kiss Miklós és Dajka Erzsébet  Pécs, István akna 8. fsz. 2. 
28. Kiss Miklósné    Pécs, István akna 8 fsz. 1. 
29. Kovács Attila és neje   Pécs, Páfrány u. 43. VIII/1.  
30. Lakat János     Pécs, Frankel L. u. 18. II/2.  
31. Lankovics Emil és neje   Pécs, Frankel L. u. 10. III/3.  
32. Lovasné Drégelyi Márta   Pécs, Szőnyi O. 4/b. IV/13. 
33. Mestyán Andrásné    Pécs, Hajnóczy u. 19/c fsz. 1.  
34. Mikó Istvánné és férje   Pécs, Hajnóczy u. 19/a III/12 
35. Molnár Dezsőné    Pécs, Bihari J. u. 3. III/3.  
36. Molnár Lászlóné    Pécs, Varsány u. 8. VIII/31 
37. Németh László    Pécs, Frankel L. u. 31. II/2. 
38. Ocskó Antalné    Pécs, Wallenstein Z. u. 21. III/10.  
39. Oravecz Lászlóné    Pécs, Diana tér 2. VIII/31. 
40. Orsós Ferenc és neje   Pécs, István akna 33. fsz.1  
41. Orsós Rozália    Pécs, Debreceni M. u. 24.  
42. Orsós Vendel és neje   Pécs, Nagy F. tér 2. VII/31.  
43. Pappné Blészer Éva   Pécs, Citrom u. 14.  
44. Pinics Zsuzsanna    Pécs, Athinay S. u. 6/a I/6.  



  

45. Pollák Csabáné    Pécs, Aidinger J. u. 26. IX/37. 
46. Raffai Péterné özv.    Pécs, Szabadság u. 36. ???    
47. Roskovicsné Pécsi Anikó   Pécs, Maléter P. u. 128. IV/13.  
48. Rozán Sándorné    Pécs, Hungária u. 34. fsz. 3.  
49. Sári Zsolt     Pécs, Varsány u. 18. III. /12. 
50. Sasvári Imréné özv.   Pécs, Alsómalom u. 11.  
51. Schmidt Józsefné özv.   Pécs, Majorossy u. 10. 
52. Schobel Béláné    Pécs, Maléter P. u. 74. I/5.  
53. Schützenhofer Ágnes   Pécs, Rókusalja u. 2. II/6 
54. Sorbán József és neje   Pécs, István akna 35. fsz  
55. Szabó Erika     Pécs, Nagy L. kir u. 12/a. VII/25.  
56. Szabó Gyuláné    Pécs, Varsány u. 4. IV/16.  
57. Szalafai Endre    Pécs, Ajtósi D. u. 8/a II/8 
58. Szalavics Lajosné    Pécs, Csárda u. 45. alagsor 1.  
59. Székely Éva     Pécs, Báthory u. 20. 
60. Szili Dóra és Kakas Gábor  Pécs, Ferencesek u. 39 
61. Sztávics Józsefné    Pécs, Erdei F. u. 1. VIII/21  
62. Topos Márta    Pécs, Ajtósi d. u. 2/a II/8  
63. Török Mónika    Pécs, Hajnóczy u. 13/c  fsz. 1  
64. Vidák Gyuláné    Pécs, Somogyi B. u. 6. fsz.21 
65. Zóna Jánosné    Pécs, Felsővámház u. 17. fsz. 11.  
66. Zsárikné Orsós Flóra   Pécs, Hungária u. 5.al.2. 

 
 
 


