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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. június 30-i
ülésén döntött arról, hogy ideiglenes bizottságot (továbbiakban: Bizottság) hoz létre az
Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája pártrendezvény
megrendezésében való közreműködése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására.
A képviselő-testület három tagjából alakított Bizottság feladata volt, hogy a
vizsgálat eredményét a 2011. szeptemberi testületi ülésen terjessze a képviselők elé.
A Bizottság a munkáját tervszerűen végezte, a vizsgálat eredményét az
érintettek meghallgatása és a dokumentumok áttanulmányozása során szerzett
információkra alapozta. Munkájához a Polgármesteri Hivatal munkatársai nyújtottak
segítséget.
A vizsgálat eredményes lezárása érdekében az alábbi személyeket kívánta
meghallgatni a Bizottság:
-

Szimonné Imreh Orsolya, a Szülői Munkaközösség elnöke
Kertész Lászlóné, Közalkalmazotti Tanács elnöke
Szabóné Szőke Zsuzsanna igazgatóhelyettes
Királyné Oletics Szerén igazgatóhelyettes
Nyári Éva pedagógus
Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgató
Kiss Béla
Szabó Loránd

A Bizottság a Képviselő-testület által feltett kérdésekkel kapcsolatban az
alábbiakat állapította meg:
1. Az intézmény adott-e bérbe vagy térítésmentes használatba pártrendezvény céljára intézményi helyiséget, eszközt, erőforrást?
Amennyiben igen, akkor ezt dokumentálta-e, és bérlet esetén a
szerződésben meghatározott összeg az intézmény számláján jóváírásra került-e?
A Bizottság megállapította, hogy az intézmény pártrendezvény céljára eszközt
és erőforrást biztosított. Az intézményvezető elmondása szerint megállapítható, hogy
áramot, dobogót, vizesblokk használatát biztosította, és erre 10.000 Ft-ot állapított meg
térítési díjként a Magyar Szocialista Párt részére. A kiállított számla ellenértéke az intézmény pénztárába került befizetésre.
2. Zavarta-e az intézmény tanévzáró ünnepségét a pártrendezvény?
A Bizottság megállapította, hogy az a szó, hogy „zavarta-e”, elég szubjektíven
értelmezhető. A meghívott intézményvezetők elmondása alapján megállapítható, hogy
a zene a tanévzáró ünnepség ideje alatt nem szólt, csak előtte és utána. A negyedikes
tanulók búcsúztatójának idején a zene behallatszott a tanterembe, ezt szülők jelezték az
igazgató és igazgató helyettes felé. Az érintettek meghallgatása után a bizottság megállapította, hogy a meghallgatottak véleménye szerint a tanévzáró központi részét nem

zavarta a rendezvény, de minden oktatási intézményben a bizonyítványosztásra a tanévzárót követően kerül sor, amely kb. 20-30 percet vesz igénybe. A 4. osztályokban
szokás a tanító néni elbúcsúztatása, amely további 15-20 perccel meghosszabbítja az
ünnepséget, ezt azonban sem a közterület-használati engedélyt kibocsátó Szabó Loránd polgármester, sem a rendezvény szervezője, sem az intézmény vezetője nem vette
figyelembe. A meghallgatott pedagógus elmondása szerint a 4.a osztálynak a búcsúztató ünnepségét zavarta a politikai célú rendezvény. A behallatszó hangos zene miatt be
kellett csukni az ablakokat, amely a hőség miatt a jelenlévő kb. 60 fő komfortérzetét
rontotta. Erre az oldalra még több tanterem is nyílik, így valószínűleg több, a tanévzárót és bizonyítványosztást követően rendezett ünnepséget zavartak a rendezvénnyel a
szocialisták.
3. Akadályozta-e a tanévzáró ünnepség helyszínének megközelítését
vagy annak elhagyását a politikai célú rendezvény?
Az elmondások alapján az ünnepségre érkező és onnan távozó gyerekeknek és
szülőknek politikai célú rendezvény helyszínén keresztül kellett közlekedniük. Megállapítást nyert, hogy az intézményvezető úgy tudta, hogy a két intézmény (iskola és művelődési ház) közötti területen lesz a politikai célú rendezvény, ennek ellenére közterület használati engedélyt az intézmény főbejáratával szemközti területre kérte Kiss Béla
magánszemély, és azt ott is tartották meg.
Az intézményvezetőjének lehetősége lett volna felhívni a szervezők figyelmét
arra, hogy nem az általa ismert helyszínen kerül megrendezésre a pártrendezvény, ezt
azonban vélhetőleg nem tartotta fontosnak.
Az intézmény vezetője az iskola oldalsó bejáratát is kinyitotta az elhaladás biztosítása érdekében.
4.

Kellett volna-e a tisztiorvosi szolgálat (népegészségügyi szakigazgatási szerv) engedélye a pártrendezvényhez?

Engedély nem kellett a rendezvényhez, az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal tájékoztatása szerint a rendezvényt ugyan az előírásokhoz képest késve, de bejelentették, és ennek igazgatási szolgáltatási díját megfizették.
5.

A pártrendezvényhez kértek-e közterület használati engedélyt,
amennyiben igen, az milyen területre lett kérve, amennyiben nem,
kellett volna-e kérni?

A melléklet szerint közterület használati engedélyt a Belvárosi Iskola előtti területre kulturális rendezvény céljára kérte magánemberként Kiss Béla, holott a rendezvény nem kulturális, hanem egyértelműen politikai rendezvény volt. Ezzel ellentétben
az iskola vezetőjét arról tájékoztatták, hogy a nyárnyitó buli helyszíne a Művelődési
Ház és az iskola közti közterület lesz.
6.

Ha kértek közterület használati engedélyt, azt pontosan erre a tevékenységre kérték-e?

Az előterjesztés mellékletében található dokumentumok alapján megállapítható,
hogy a közterület-használatra vonatkozó kérelem szerint kulturális rendezvény céljára
kívánták a területet használni, azonban a mellékelt, 2011. június 9-én megjelent újsághirdetés szerint a rendezvény egyértelműen politikai párthoz kötődött.
7. Ha kértek közterület használati engedélyt, abban írtak-e elő díjfizetési kötelezettséget, amennyiben igen, akkor befizették-e a közterület használati díjat?
A Bizottság megállapította, hogy a Belvárosi Iskola főbejáratával szemközti területre kértek közterület-használati engedélyt, és azt a kérelemben jelzett területen tartották meg.
Szabó Loránd, aki valószínűsíthetően a rendezvény egyik szervezője is volt, hiszen ő hívta fel az intézmény vezetőjét, és beszélte meg vele a bérbeadás körülményeit, díjmentességet állapított meg.
A Bizottság mindezek alapján bizonyítottnak látja, hogy a Polgármester annak
ellenére, hogy tisztában volt a rendezvény politikai jellegével, a rendelet előírásaival
ellentétben hatáskörét túllépve járt el, amikor díjmentességet biztosított.
A közterület használatáról szóló rendelet 6. § (13) bekezdése szerint „A Polgármester indokolt esetben - közérdekből, méltányosságból – a megállapított díjat kérelemre - mérsékelheti vagy elengedheti. E jog gyakorlásából eredő bevételkiesés
nagyságáról a költségvetési beszámolóban tájékoztatja a Képviselőtestületet”.
A Bizottság úgy értékeli, hogy a dokumentumok alapján nem állapítható meg
közérdek vagy méltányosság jogszerű gyakorlása fennállásának esete.
A Bizottság nem kapott választ Kiss Béla magánszemélytől arra, hogy a hirdetésben foglaltak ellenére miért kulturális rendezvény megtartására kért engedélyt.
A Bizottság véleménye szerint Kiss Béla nem vette figyelembe a közterület
használatra vonatkozó szabályokat, mely szerint az engedély át nem ruházható. Az,
hogy ő kapta az engedélyt, de az MSZP tartotta a rendezvényt, az engedély átruházásának tekinthető. Politikai pártrendezvény esetében önkormányzat által megállapított térítési díj mérséklésére vagy díjmentesség megállapítására nincs lehetőség.
A bizottság megállapította, hogy a díjmentesség Dombóvár város esetében
mintegy 47.400 Ft bevételkiesést jelentett. A rendelet értelmében erről a képviselő-testületet a polgármesternek a következő költségvetési beszámolóban tájékoztatnia kellett
volna, ezt azonban elmulasztotta, és nem szerepel a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolóban sem.
A Bizottság ezzel kapcsolatban meg kívánta hallgatni Szabó Lorándot, aki nem
volt hajlandó a kérdésekre válaszolni, helyette az előterjesztés mellékletében található,
üzenetet tartalmazó nyilatkozatot tette.
A Bizottság a polgármester felszólítására utánajárt az üzenet tartalmának, amely
így hangzik: „Kapja be a FIDESZ és ezt meg is írhatjátok”.
Ezt nagyon durva trágárságnak ítéltük, melyet a polgármester magánemberként,
baráti körben elmondhat, de hivatalos nyilatkozat formájában polgármesteri vagy képviselői tisztségéhez nem méltó.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben közintézményhez közeli területre ad ki közterület használati engedélyt, legyen körültekintő és tájékozódjon arról, hogy a kérelemben megjelölt időpontban van-e az intézményben oktatással-neveléssel kapcsolatos rendezvény. Továbbá kéri a Bizottság, hogy kerüljön
definiálásra az engedélyek kiadása során a közérdek és méltányosság fogalma, amelyek alapján díjmentesség állapítható meg. Kéri a Hivatalt, hogy a közterület használat
szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint kerüljön a költségvetési és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolóban feltüntetésre az, hogy közterület használatára szóló engedély kiadása esetén a Polgármester kinek, milyen célból
nyújtott díjmentességet.
A Bizottság megállapítása szerint nem tisztázott, hogy a Magyar Szocialista
Párt helyi szervezete a Belvárosi Iskolával milyen jogcímen kötött bérleti szerződést,
hiszen neki nem volt közterület használatára vonatkozó engedélye. Az áram, dobogó
és illemhely használatára történt megegyezés, azonban ennek térítési díját Kiss Béla fizethette volna, hiszen neki volt engedélye a közterület használatára, de ezt a kötelezettséget az MSZP-re ruházta át.
8. Jogszabálysértő volt-e az intézményvezető eljárása?
A Bizottság megállapította, hogy a pártrendezvény közterületen zajlott, de a
közoktatási intézmény WC használatot biztosított, ezáltal a helyszín összefonódott az
iskola helyszínével.
Ugyanakkor megállapítható, hogy az intézmény körül nem található udvar, így
az iskolából kilépve rögtön közterületre lépnek szülők, tanulók és pedagógusok, így a
politikai célú rendezvény az iskolával szoros egységben zajlott, hiszen az iskola szolgáltatta a rendezvényhez az áramot, dobogót és a nyilvános helyiséget.
A közoktatási törvény 39. § (4) bekezdése értelmében: „A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő
szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel
kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”.
A Bizottság pártpolitikai tevékenységnek tekinti az olyan megnyilvánulást is,
amely a politikai környezetben valamely párttal úgy hozható kapcsolatba, hogy az
párt(ok) melletti vagy elleni meggyőzésnek, mozgósításnak minősülhet.
A tevékenység pártpolitikai jellegéről az adott eset valamennyi körülményének
mérlegelése alapján kell dönteni. A Bizottság megállapította, hogy az intézményvezető
nem kellő gondossággal járt el, amikor nem mérlegelte megfelelően, hogy úgy járul
hozzá a politikai rendezvény megszervezéséhez, hogy az egy időbe esik az intézményben nevelési-oktatási tevékenységhez kapcsolódó tanévzáró ünnepséggel.
A Bizottságot megdöbbentette az igazgatónak az az állítása, mely szerint nem
tartja etikailag elítélendőnek, ha bármilyen politikai rendezvényt tartanak az iskola
mellett. A Bizottság úgy gondolja, hogy egy intézményvezetőnek a saját dolgozói, tanulói és azok szüleinek érdekeit kell szem előtt tartania.
Nem tartotta a Bizottság életszerűnek az intézményvezető nyilatkozatát, amely
szerint a polgármester telefonos megkeresésére úgy mondott igent, hogy nem jutott

eszébe, hogy a június 17-ére tervezett rendezvénnyel egyidőben lesz az iskolában a
tanévzáró ünnepség.
A nyilatkozatok alapján az igazgatónő mindösszesen arról tájékoztatta a nevelőtestületet, hogy nyárnyitó buli lesz az iskola és a művelődési ház épülete közötti területen, amely a tanévzáró ünnepélyt nem fogja zavarni. Más információt erről nem közölt
a testülettel.
A Bizottság úgy gondolja, hogy mind a képviselő-testületnek, mind az igazgató
asszonynak el kell gondolkodnia az intézményvezető alkalmasságán.
9. Az aláírásgyűjtés kapcsán a személyes adatokkal történt-e visszaélés?
Erre kérdésre a Bizottság Kiss Bélától szeretett volna választ kapni, de ő az
adatvédelmi törvényre hivatkozva megtagadta a válaszadást, és az alábbi nyilatkozatot
olvasta fel:
„Tisztelt Elnök Asszony!
2011. 09. 14-én kelt meghívó tárgyában levelére az alábbi választ adom:
1. A Magyar Köztársaság hatályos törvényei meghatározzák azon állami szervek
körét, amelyek Magyarországon bejegyzett és jogszerűen működő politikai pártok
tevékenységét ellenőrizhetik. Egy önkormányzat határozattal létrehozott ideiglenes
bizottság nem tartozik ebbe a körbe.
2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását a
Magyar Köztársaságban az adatvédelmi biztos és nem önkormányzati bizottság
vizsgálhatja.
A tárggyal kapcsolatban egyéb mondanivalóm nincs.” (részlet a Bizottság 2011.
szeptember 15-i ülésének jegyzőkönyvéből)
A Bizottság tudomásul veszi Kiss Béla nyilatkozatát, azonban megjegyzi:
Ha ennyire tisztában van a jogaival, talán felfrissíthette volna ismereteit is a vonatkozó
rendeletekről, hogy kire és mit ruházhat át.
A Bizottság összegzésként fentiek alapján megállapította, hogy akár tudatosan, akár
tájékozatlanságból történtek ezek az események, Szabó Loránd polgármester, Kiss
Béla képviselő és Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgató esetében
megkérdőjelezhető az alkalmasságuk a jelenlegi feladataik ellátására.
Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolájának pártrendezvény
megrendezésében való közreműködése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására
létrehozott ideiglenes bizottság a munkáját ezzel befejezte, és a vizsgálat
eredményeképpen az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek.

Határozati javaslat
1.)

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási
Központ Belvárosi Általános Iskolájának pártrendezvény megrendezésében való
közreműködése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására létrehozott
ideiglenes bizottságnak a vizsgálat lefolytatásáról szóló tájékoztatását elfogadja.

2.)

A Képviselő-testület felkéri Dombóvár Város Jegyzőjét, hogy a Polgármesteri
Hivatal munkatársaival vizsgálják felül az önkormányzat közterület-használat,
hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló
5/2006.(II.20.) rendeletét, és abban kerüljenek pontosításra és szabályozásra a
következők:
–

a díjmentességet megalapozó méltányosság és közérdek fogalma a
rendelet értelmező rendelkezései között kerüljön meghatározásra,

–

közterület használatára szóló engedély kiadására csak közoktatási
intézménytől számított 30 m távolságon kívüli terület esetében kerüljön sor, és
az engedély csak akkor kerüljön kiadásra, ha a kérelemben jelzett időpontban az
intézményben nem folyik az alapfeladata ellátásához kapcsolódó tevékenység.

Határidő: 2011. december 31. - közterület használatról szóló rendelet módosítására
Felelős: Polgármester, Jegyző
Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda, Humán Iroda

Bükösdi Olga
ideiglenes bizottság elnöke

