Szám: IV. 52-13/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. szeptember 4-én (kedden) 10
óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva, Ács Rezsı alpolgármester, Fajszi Lajos, Dr.
Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Lemle Béláné, Dr. Tóth Gyula, Zaják
Rita képviselık
Összesen: 10 fı
Távolmaradt:

Csillagné Szánthó Polixéna, Máté Péter, Dr. Tóth Csaba Attila,
Halmai Gáborné, Kıvári László képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Farkas Éva osztályvezetı,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1./

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(183. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat az „Agóra Szekszárd-Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
(184. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

A Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai
Alapítvány között kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyása
(185. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

ZÁRT ÜLÉS:
4./

Tartozásátvállalási szerzıdés jóváhagyása
(186. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér
rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel
határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Farkas Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth István: Amikor a pályázatot benyújtották egy kalkulált összeget biztosítottak a
költségvetésben. Mivel a Piac tér áttervezésre kerül, itt az önerı kisebb lesz a tervezettnél.
Ebbıl az önerıbıl lehet majd a késıbbiekben visszacsoportosítani az összeget a Béla térre.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Mennyi a felhalmozási tartalék keret jelenleg a költségvetésben?
Horváth István: A beruházások egy hónapon belül várhatóan elkezdıdnek.
Pál József: 275 millió Ft szerepel a költségvetési rendeletben szabad felhasználású tartalék
keretként.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:

2

151/2012. (IX.4.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla
király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének
átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának
felújítása)
megvalósításához
szükséges
többletforrás biztosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a DDOP-4.1.1./C09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c.
pályázat keretében megvalósításra kerülı I. ütem (Béla király
tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása,
továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)
megvalósításához a szükséges többletforrást, 72.522.490 Ft-ot
a 2012. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék Alap terhére
biztosítja.
2.
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – az érvényes
és eredményes közbeszerzési eljárás esetében - a vállalkozási
szerzıdés aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2./

1. pont tekintetében: 2012. szeptember 4.
2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat az „Agóra Szekszárd-Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Farkas Éva: Az elıterjesztésben szerepel egy táblázat, mely tételesen kimutatja, hogy mibıl
tevıdik össze a 128 millió Ft-os összeg. A projekt 25 %-os Áfa összeggel került tervezésre, a
beérkezett ajánlat 27 %-os Áfát tartalmaz, a különbség 30 millió Ft összegszerően. Az
önkormányzat ezt az összeget az utolsó kifizetési kérelem beérkezését követıen fogja
visszakapni 2013. évben.
Horváth István: 2011. évben volt a közgyőlésnek egy döntése, melyben 60 millió Ft
értékben pótmunkát ismert el a HÉROSZ Zrt-nek, melyek tervezıi hiányosságból adódva
keletkeztek. Az új közbeszerzés kiírásánál a tervezık ezeket már nem pótmunkaként tüntették
fel, hanem valós mőszaki igényként fogalmazták meg. Ha a 128 millió Ft többletforrásból
levonják a 30 millió Ft-ot és a 60 millió Ft-ot, akkor kapják meg a tényleges összeget.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
152/2012. (IX.4.) szekszárdi öh.
Az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása” címő pályázat megvalósításához szükséges
többletforrás biztosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a TIOP-1.2.108/2/2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” címő projekt megvalósításához a szükséges
többletforrást, 128.643.072 Ft-ot a 2012. évi költségvetés
Felhalmozási Tartalék Alap terhére biztosítja.
2.
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert – az érvényes és
eredményes közbeszerzési eljárás esetében - a vállalkozási
szerzıdés aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a projekt önerejének finanszírozására keressen pályázati
lehetıséget.

3./

Határidı:

1. pont tekintetében: 2012. szeptember 4.
2. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
3. pont tekintetében: folyamatos

Felelıs:

Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány között kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: A szerzıdés minden évben megújításra kerül. Kéri a határozati
javaslat jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
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153/2012. (IX.4.) szekszárdi öh.
A Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a Négy
Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között kötendı bérleti
szerzıdés jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Garay János Általános Iskola és AMI, valamint a
Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány között kötendı
bérleti szerzıdést a melléklet szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. szeptember 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 38 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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