Szám: IV.170-5/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének – mint taggyőlésnek - 2011. május
18-án (csütörtökön) 18 óra 03 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári
László, Lemle Béláné, Máté Péter, Zaják Rita képviselık
Összesen: 11 fı
Távolmaradt: Ilosfai Gábor, dr. Tóth Csaba Attila. dr. Tóth Gyula képviselık
Ülés közben érkezett: Halmai Gáborné képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr.Göttlinger István aljegyzı,
dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
dr.Kajos Nikolett jogi és bizottsági
jegyzıkönyvvezetı

referens,

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes. Javasolja a 130. és 133. sz. elıterjesztések napirendre történı felvételét.
Kéri a napirenddel kapcsolatos javaslatokat, hozzászólásokat.
A napirenddel kapcsolatban további kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 130. és 133. sz. elıterjesztések napirendre történı
felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirendre tett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı
napirendet állapította meg:
1.

„A Mérey utcai szociális otthon és óvoda épületenergetikai fejlesztése” címő KEOP2011-4.9.0. konstrukciószámú pályázat önerejének biztosítása
(130. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
(133. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

1.

„A Mérey utcai szociális otthon és óvoda épületenergetikai fejlesztése” címő
KEOP-2011-4.9.0. konstrukciószámú pályázat önerejének biztosítása
(130. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozat javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
92/2011. (V.18.) szekszárdi öh.
„A Mérey utcai szociális otthon és óvoda
épületenergetikai fejlesztése” címő KEOP2011-4.9.0. konstrukciószámú pályázat
önerejének biztosítása
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a KEOP2011-4.9.0 konstrukciószámú „A Mérey
utcai Szociális Otthon és Óvoda
épületenergetikai fejlesztése” címő
pályázat - Mérey utca 33-35 (hrsz.:855/1),
és 37-39 (hrsz.:855/2) megvalósítási
helyszínek – vonatkozásában az önerıt
biztosítja az alábbiak szerint:
A tervezett beruházás összköltsége
186 980 351 millió Ft, melybıl a KEOP
forrásból származó támogatás igényelt

összege 158 933 299 millió Ft, így a
szükséges saját erı 28 047 052 millió Ft.
2.

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a 2011. évi költségvetésben
elkülönítetten szerepeltesse az 1. pontban
meghatározott önerı összegét.

Határidı: 1. pont:2011. május 18.
2. pont: 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.

Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
(133. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı:Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Lemle Béláné: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Milyen formában adja majd az étkezést az önkormányzat? Elláthatná az
étkeztetést a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. is. A határozati javaslat erre vonatkozóan nem
tartalmaz rendelkezést.
dr. Fıfai Klára: A Szociális és Egészségügyi Bizottság részletesen tárgyalta a kérdést. Itt
most csak az önerırıl van szó, a tényleges ellátási fajta megállapítására csak késıbb kerül sor.
További kérdés nem hangzott el.
Horváth István: Kéri, hogy szeptemberben a Hivatal tájékoztassa a közgyőlést, hogy
mennyien vették igénybe az étkeztetést. Javasolja, hogy további pontként kerüljön bele a
határozati javaslatba.
dr.Göttlinger István: Elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy bekerüljön a határozatba,
hogy az önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. bevonásával kívánja megvalósítani a
nyári étkeztetést, meleg étel formájában.
További hozzászólás nem hangzott el.
Halmai Gáborné 18 óra 09 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 12 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozat javaslatot az általa, valamint dr. Göttlinger
István aljegyzı által megfogalmazott kiegészítéssel együtt, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:

93/2011. (V.18.) szekszárdi öh.
Pályázati
önerı
biztosítása
gyermekétkeztetésre

nyári

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a 2011. évi
nyári
gyermekétkeztetésre
benyújtott
pályázatot jóváhagyja.
2. A Közgyőlés a pályázati feltételekben
foglaltaknak megfelelıen 1.898.100,-Ft önerıt
biztosítja 2011. évi költségvetés pályázati
tartaléka terhére.
3. A Közgyőlés a 2011. évi nyári
gyermekétkeztetést
a
Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. bevonásával kívánja
megvalósítani, meleg étel formájában.
4. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a 2011. szeptember havi rendes
közgyőlésen számoljon be arról, hogy
mennyien és milyen módon vették igénybe a
nyári gyermekétkeztetés lehetıségét.

Határidı: 1-3. pont: 2011. május 18.
4.
pont: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

További napirendi pont nem lévén a polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 10 perckor
berekeszti.
K.m.f

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

