Szám: IV.144-14/2010.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. december 16-án (csütörtökön) 9
óra 50 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné
Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai
Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják
Rita képviselık
Összesen: 15 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Sárközi János József a Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:
Holdházy Erika a Mentálhigiénés Mőhely képviselıje,
Kálóczi Andrea a RÉV Szenvedély-beteg Segítı Szolgálat
képviselıje
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 15 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Megnyitja az ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Ismerteti a
kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı elıterjesztéseket. Kéri, hogy a közgyőlés ezeket is
vegye fel napirendjére. Javasolja, hogy a közgyőlés a 4. napirendi pontot vegye le napirendjérıl.
Kéri a napirendre vonatkozó további javaslatokat.
Ilosfai Gábor: Mi indokolja a rendkívüli ülést?
Horváth István: Rendes ülésnek tekinti a mai ülést. Az SZMSZ szerint a rendes ülések minden
hónap utolsó csütörtökén vannak, de a decemberi ülések általában a hónap közepén kerülnek
megtartásra.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2010. december 16-i ülésének jegyzıkönyve

További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 4. napirendi pont levételét, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 286., 288., 289. számú elıterjesztések nyilvános ülésre történı felvételét,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 287., 290. számú elıterjesztések, valamint a tájékoztató anyag zárt ülésre
történı felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének, és
az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelezı formájának és
tartalmának meghatározásáról
(261. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII. 22.)
szekszárdi ör. hatályon kívül helyezésérıl (t e r v e z e t)
(263. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(277. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(274. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı
díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(276. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV.30.) rendelet
módosításáról
(269. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által alkotott helyi
rendeletek felülvizsgálati ütemterve
(285. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. évi munkaterve
(267. számú elıterjesztés)
Elıadó: Horváth István polgármester

9./

A Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi beszámolója és 2011. évi ellátási szerzıdésének
meghosszabbítása
(272. elıterjesztés)
Elıadó: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

10./

Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl
(273. elıterjesztés)
Elıadó: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

11./

Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a
hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009. évekre
kiterjedı ellenırzésére” tárgyú intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
(268. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12./

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat
(ügyrend és munkarend) módosítása
(281. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13./

A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának jóváhagyása
(265. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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14./

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(266. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15./

Javaslat pályázat benyújtására „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek
javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek” (KEOP-2009-6.2.0.A)” c. pályázati
konstrukcióra
(278. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16./

Javaslat „intézményi takarítási feladatok” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
(279. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı

17./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(280. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı ellenırzési terve
(284. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

19./

Javaslat az energiagazdálkodást érintı Állami Számvevıszéki vizsgálat kapcsán
elfogadott intézkedési terv végrehajtására
(282. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

20./

A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési megállapodás
jóváhagyása
(262. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési megállapodás
jóváhagyása
(264. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22./

Hozzájárulás vízszolgáltató gazdasági társaságok alapításához
(288. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23. /

Javaslat az Alisca Terra Kft-vel kötött vállalkozói keretszerzıdés módosítására
(289. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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24./

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(286. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25./

Tájékoztatók:
Az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztı, Tervezı és Vállalkozó Kft. tájékoztatása
a 2011. évi távhıszolgáltatási díjakról

ZÁRT ÜLÉS:

26./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására beérkezett pályázatok
elbírálása
(283. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Az elıterjesztés késıbb kerül kiküldésre.

27./

Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(271. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

28./

Hozzájárulás a Szabadkai Innovációs és Tanácsadó Kft. alapításához
(287. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29./

Javaslat a 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. módosítására
(290. számú közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

30./

Tájékoztatás a Garay tér 9. sz. alatti általános iskola ingatlan értékesítésével kapcsolatos
helyzetrıl

Fajszi Lajos 10 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek
normaszövegének, és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások
kötelezı formájának és tartalmának meghatározásáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy legyen indokolás a nagyobb volumenő módosításoknál,
például az adósságállomány, illetve vagyonváltozásnál.
Horváth István: Egyetért ezzel. Kéri, hogy a hivatal vegye figyelembe a javaslatot a
késıbbiekben.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A jövıben erre nagyobb hangsúlyt kíván fektetni. A mindenkori
adósságállományt a költségvetési rendelet melléklete minden esetben tartalmazza.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 23/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetésérıl és zárszámadásáról szóló
rendeletek tartalmi meghatározásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII.
22.) szekszárdi ör. hatályon kívül helyezésérıl (t e r v e z e t)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 24/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/2009. (XII. 22.)
szekszárdi ör. hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati
rendelete
a
kéményseprı
ipari
szolgáltatás
kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: A díjemelésekkel kapcsolatban az MSZP képviselıi az infláció mértékével
megegyezı, vagy az az alatti emeléseket el tudják fogadni, az infláció mértékét meghaladó
mértékő emeléseket nem támogatják.
Horváth István: A díjemelési javaslatok nem magasabbak az infláció mértékénél.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 25/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a
kéményseprı-ipari
közszolgáltatás
kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: a bizottság a díjtételek
növelését a Közgyőlésnek nem javasolja elfogadásra. A bizottság a vendéglátó-ipari elıkert
céljára történı közterület-használat esetében javasolja a Ft/m2/hét számítási mód beépítését a
rendeletbe. A bizottság a rendelet szöveges részében való változtatást a tervezetben
meghatározottak szerint a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság felkéri továbbá a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövıben a díj-tételek módosításával kapcsolatos rendelettervezetek
elkészítésekor minden alkalommal készítsen tételes kimutatást a módosítással várható
bevételekrıl.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.

-7-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2010. december 16-i ülésének jegyzıkönyve

Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a díjtételek vonatkozásában az eredeti elıterjesztést fogadja el a
közgyőlés. A további bizottsági javaslatot elfogadásra javasolja.
Halmai Gáborné: Fontos lenne, hogy a közterület-felügyelık arra is odafigyeljenek, hogy a
vállalkozások ne rakjanak a hulladékgyőjtı mellé szemetet.
Kıvári László: Az elıterjesztés nem minden esetben tesz javaslatot a díjemelésre. Nem tudta a
bizottság értelmezni a javaslatot. Igénybevétel függvénye a díjemelés. Ebben az esetben néhány
millió forint kiesésrıl van szó, de például a vállalkozók kommunális adójának megszüntetése 30
millió forint kiesést okoz. Tételesen át kell nézni az egész javaslatot.
Halmai Gáborné: Nem tartja elfogadhatónak azt, hogy indokolás nélkül emeljenek díjakat.
Mindig legyen indokolás az ilyen témájú elıterjesztésekben. Januárban terjesszék újra a
közgyőlés elé az elıterjesztést a díjtételek vonatkozásában.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztés további részleteit.
Ács Rezsı: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést. Javasolja, hogy a polgármester
úr zárja le a vitát.

A polgármester szavazásra teszi fel a vita lezárására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester lezárja a vitát.

A polgármester szavazásra teszi fel a Halmai Gáborné javaslatát, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság javaslatával együtt, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 14 fı - 5 igen szavazat
mellett, 2 nem szavazattal és 7 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 5 igen szavazat mellett, 9 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát a díjmódosításokat tartalmazó
elıterjesztésekre vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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265/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Javaslat a díjtételeket tartalmazó
elkészítéséhez

rendelettervezetek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövıben a
díjtételeket tartalmazó rendelettervezetek elkészítésekor
minden alkalommal készítsen kimutatást a módosítással
várható bevételekrıl.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 26/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén
fizetendı díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 27/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló
7/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV.30.)
rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek. Javasolja továbbá, hogy kezdeményezzenek egyeztetést a temetık kiemelt
ünnepekkor való hosszabbított nyitva tartásának érdekében.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
266/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A temetık kiemelten ünnepeken való hosszabbított nyitva
tartása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
kezdeményezzen egyeztetést a temetık üzemeltetıjével a
kiemelt ünnepekkor való hosszabbított nyitva tartással
kapcsolatban.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 28/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése által alkotott helyi
rendeletek felülvizsgálati ütemterve
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
267/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése által alkotott helyi rendeletek felülvizsgálati
ütemterve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı rendeletfelülvizsgálati ütemtervet elfogadja.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. évi munkaterve
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a májusi ülésen kapjon a testület tájékoztatást a Csatári
torokban lévı orvosi rendelı helyzetével kapcsolatban.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a köztisztaságról és a hulladékszállításról szóló rendelet
módosítása kerüljön a januári ülés napirendjei közé. Az Alfa-Nova Kft-vel való szerzıdés
ügyeirıl készüljön tájékoztató január hónapban.
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Horváth István: Támogatja a képviselı asszony javaslatát, a tájékoztatót március hónapban
tárgyalja meg a testület.
Ács Rezsı: Támogatja, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítását a januári
ülésen tárgyalja meg a közgyőlés. Javasolja továbbá, hogy azon gazdasági társaságok
tevékenységérıl szóló beszámolót, ahol az önkormányzat többségi tulajdonos, április hónapban
tárgyalja meg a közgyőlés.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
268/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. évi
munkaterve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján
jóváhagyja a határozat mellékletét képezı 2011. évi
munkatervét az alábbi kiegészítéssel:
– Január hónaphoz kerüljön beépítésre a köztisztaság
fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosítása.
– Március hónaphoz kerüljön beépítésre az Alfa-Nova Kftvel kötendı szerzıdésrıl szóló tájékoztatás.
– Április hónaphoz kerüljön beépítésre az Ipari Park Kft., a
KT Dinamic Kft., valamint a Caminus Tüzeléstechnikai
Kft. 2010. évi tevékenységétıl szóló beszámoló.
– Május hónaphoz kerüljön beépítésre a 11. számú háziorvosi
körzet, a Szekszárd, Csatári u. 1. sz. alatt lévı rendelı
helyzetérıl szóló tájékoztató.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Fajszi Lajos 10 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
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9./

A Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi
szerzıdésének meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

beszámolója

és

2011.

évi

ellátási

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a
következıképpen kéri kiegészíteni a határozati javaslatot: „1. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi tevékenységérıl szóló
beszámolóját elfogadja, és megköszöni a Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi munkáját. 2. A
Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhely ellátási szerzıdését 2011. január 1. napjától 2011. december
31. napjáig meghosszabbítja. 3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására. 4. A Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhellyel
kötött ellátási szerzıdés 9. pontja szerinti támogatást a 2011. évi költségvetési rendelet
tárgyalásakor határozza meg.”
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A Civil Szolgáltató Központ pályázatával kapcsolatban van-e információ?
Holdházy Erika: Márciusig tudják a pályázatot folytatni, további információjuk nincs.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Hadházy Ákos: Azzal egyet értenek, hogy nagyon fontos feladatokat lát el a Mőhely.
Halmai Gáborné: Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet megoldani azokat a feladatokat,
amelyeket a Mőhely ellátott. A költségvetés tárgyalásakor meg kell vizsgálni, hogy milyen
összeggel tudják támogatni a Mőhelyt, és milyen pályázati lehetıségeik vannak.
Horváth István: A költségvetés egyeztetésekor tárgyalni kell majd ezen szervezetekkel is. A
határozati javaslat 5. pontját kéri törölni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
269/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi beszámolója és a 2011.
évi ellátási szerzıdésének meghosszabbítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja, és
megköszöni a Mentálhigiénés Mőhely 2010. évi munkáját.
2. A Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhely ellátási szerzıdését
2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
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3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására.
4. A Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási
szerzıdés 9. pontja szerinti támogatást a 2011. évi
költségvetési rendelet tárgyalásakor határozza meg.

Határidı: 2010. december 16.
2010. december 31. (2. és 3. pontok tekintetében)
2011. március 31. (4. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10./

Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Szolgálat

2009.

évi

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kálóczi Andrea: Ismerteti a beszámolót.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Kéri, hogy a 2010. évet legkésıbb 2011. márciusában véleményezzék.
Halmai Gáborné: Nagyon sok eset megelızhetı a szolgálat mőködésével, fontos, hogy legyen
információja róla a városlakóknak.

További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Horváth Kálmán nem vett részt a szavazásban.)
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270/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat 2009. évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
elfogadja
a
Karitász
RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2009. évi szakmai
beszámolóját, és egyben megköszöni a Szolgálat
2009. évi munkáját.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Horváth István polgármester

11./

Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adók
rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi,
2006-2009. évekre kiterjedı ellenırzésére” tárgyú intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth István: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: A külsı szakértı igénybevételéhez kapcsolódóan elmondja, hogy az Adó
Osztályon még mindig van egy munkatárs, akinek felmondtak már, de a munkaügyi pere
folyamatban van. Állományban van, és feladatot kaphat. Fontos, hogy a jelenlegi létszám
munkával kitöltve szolgálni tudja az eredményesebb munkát.

További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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271/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Beszámoló „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az
eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 2006-2009.
évekre kiterjedı ellenırzésére” tárgyú intézkedési tervben
foglaltak végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Állami Számvevıszék „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a
hatékonyság és az eredményesség érvényesülésérıl” készült
vizsgálati jelentésre elfogadott intézkedési tervben
meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Horváth István polgármester

12./

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzat (ügyrend és munkarend) módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
272/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (ügyrend és
munkarend) módosítása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
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II. A Közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet 7. sz. függelékét hatályon
kívül helyezi, és annak helyébe a határozat mellékletét
képezı Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) lép.
III. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
januári közgyőlésre készítse elı a 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosítását az elfogadott
ügyrendnek és munkarendnek megfelelıen.

Határidı: 2011. február 1. (I-II. pont tekintetében)
2011. január 31. (III. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13./

A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának jóváhagyása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
273/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Költségvetési Elszámoló Szervezet Átalakító Okiratának
jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény
96. § (1) bekezdése alapján elfogadja a határozat
mellékletét képezı Átalakító Okiratot a Költségvetési
Elszámoló
Szervezet
beolvadással
történı
megszüntetésérıl.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az Átalakító
Okirat aláírására, a jegyzıt pedig az okirat ellenjegyzésére.
3. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az Átalakító Okirat
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához történı
eljuttatásáról gondoskodjon.

Határidı: 2010. december 16.
2010. december 20. (2. pont tekintetében)
2010. december 31. (3. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14./

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

274/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 96.
§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (10)
bekezdése alapján elfogadja a Polgármesteri Hivatal –
határozat mellékletét képezı – Módosító Alapító Okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát.
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2. A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) rendeletének 8. sz. függelékét hatályon kívül helyezi, és
helyébe jelen határozat mellékletét képezı egységes
szerkezető Alapító Okirat lép.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
4. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okiratok
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához történı
eljuttatásáról gondoskodjon.

Határidı: 2010. december 16.
2010. december 20. (3. pont tekintetében)
2010. december 31. (4. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15./

Javaslat pályázat benyújtására „A kerékpáros közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel a „Fenntarthatóbb életmódot és
fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek”
(KEOP-2009-6.2.0.A)” c. pályázati konstrukcióra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Csillag Balázs: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Hadházy Ákos: Nagyon elıremutató a projekt. Reméli, hogy a város folytatni fogja a
közösségi közlekedés fejlesztését. Uniós támogatások fognak rendelkezésre állni, amelyekbıl
több fedett kerékpártárolót lehet építeni a város különbözı pontjaira.
dr. Tóth Csaba Attila: Nagyon jó ez az uniós lehetıség, de sokkal jobbra lenne szükség a
jelenlegi gazdasági helyzetben. Arra kell, hogy törekedjen az Európai Unió, hogy több legyen a
gazdaságfejlesztı projekt.
Kıvári László: Ennek a projektnek lehet akár gazdaságélénkítı hatása is. A Klímakörön belül
van egy kezdeményezésük kerékpártárolók építésére vonatkozóan. Ezt tovább kell gondolni, és
pályázati lehetıséget kell keresni.
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További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
275/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Pályázat
benyújtása
„A
kerékpáros
közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címmel
a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket
népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek (KEOP2009-6.2.0.A)” címő pályázati konstrukcióra

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a „A kerékpáros közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon” címő
pályázat Városi Sport- és Szabadidıközpont által történı
benyújtását.
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erıként 525 000 Ft-ot biztosít.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2011.
évi, Városi Sport- és Szabadidıközpont, mint fenntartásában
lévı intézménye költségvetésében a teljes projekt összegét
nevesítetten szerepeltesse.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2010. december 31.
2. pont tekintetében: 2010. december 31.
3. pont tekintetében: 2010. december 31.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Csillag Balázs igazgató,
2. és 3. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál
Klaudia jegyzı
Fajszi Lajos 11 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
16./

Javaslat „intézményi takarítási feladatok” tárgyú
megindítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı

közbeszerzési

eljárás

Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: a Bizottság a „Javaslat
„Intézményi takarítási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárása megindítására” címő
elıterjesztés határozati javaslatát az alábbiakban javasolja módosítani és kiegészíteni:

- 20 -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2010. december 16-i ülésének jegyzıkönyve

1. A Bizottság javasolja, hogy a Közgyőlés hatalmazza fel a Költségvetési Elszámoló Szervezet
megbízott igazgatóját, Farkasné Tamási Annát, hogy az önkormányzati intézmények takarítási
feladatainak ellátására kössön szerzıdést 2011. március 31. napjáig változatlan feltételekkel.
Továbbá javasolja, hogy a Közgyőlés hatalmazza fel az igazgató asszonyt a megállapodások
aláírására.
2. A Bizottság javasolja a határozat második pontjaként, hogy a portaszolgálat ellátásáról, a
kézbesítési feladatok ellátásáról, a külsı takarítás, valamint hó-és síkosságmentesítésrıl,
továbbá a pénz-és értékszállításról szóló – 2010. december 31. napján lejáró – a KT-Dinamic
szolgáltatóval megkötött szerzıdést 2011. december 31. napjáig hosszabbítsa meg a
Költségvetési Elszámoló Szervezet. Továbbá javasolja, hogy a Közgyőlés hatalmazza fel az
igazgató asszonyt a megállapodások aláírására.
3. A Bizottság a határozati javaslat második pontját harmadik pont számozással, változatlanul
javasolja elfogadni.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: Nem tudja, hogy meg lehet-e hosszabbítani a szerzıdést közbeszerzési eljárás
nélkül?
Dr. Göttlinger István: A közbeszerzési eljárást el kellett volna már indítani, és itt állnak az
átalakítás elıtt. Az eljárás lebonyolításáig javasolják, hogy hosszabbítsák meg a szerzıdést három
hónapra.
Horváth István: A három havi takarítás díja meghaladja-e közbeszerzési értékhatárt? Mert, ha
meghaladja, akkor mindig egy hónapra kössenek szerzıdést.
Dr. Göttlinger István: Akkor az eredeti határozati javaslatnál maradjanak.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Ismerteti a határozati javaslatot: „1. A Közgyőlés felhatalmazza a Költségvetési
Elszámoló Szervezet megbízott igazgatóját, Farkasné Tamási Annát, hogy az önkormányzati
intézmények takarítási feladatainak ellátására 2011. január 31. napjáig kössön szerzıdést a
feladatot jelenleg végzı vállalkozással. A Közgyőlés felhatalmazza a megbízott igazgatót a
módosított határidıt tartalmazó megállapodás aláírására. 2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az „Intézményi takarítási feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást a
Költségvetési Elszámoló Szervezet által elıkészített anyag figyelembevételével készítse elı, az
Önkormányzat közbeszerzési tanácsadójának bevonásával az ajánlati felhívást tegye közzé, és
2010. március 31. napjáig bonyolítsa le. 3. A Közgyőlés felhívja a Költségvetési Elszámoló
Szervezet megbízott igazgatóját, hogy a portaszolgálat ellátásáról, a kézbesítési feladatok
ellátásáról, a külsı takarítás, valamint a hó- és síkosság mentesítésrıl, továbbá a pénz- és
értékszállításról szóló – 2010. december 31. napján lejáró – KT-Dinamic Kft-vel kötött
szerzıdést 2011. december 31. napjáig hosszabbítsa meg. A Közgyőlés felhatalmazza a
megbízott igazgatót a megállapodások aláírására.”
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor, dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
276/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Javaslat „intézményi takarítási
közbeszerzési eljárás megindítására

feladatok”

tárgyú

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza a Költségvetési Elszámoló
Szervezet megbízott igazgatóját, Farkasné Tamási Annát,
hogy az önkormányzati intézmények takarítási feladatainak
ellátására 2011. január 31. napjáig kössön szerzıdést a
feladatot jelenleg végzı vállalkozással.
A Közgyőlés felhatalmazza a megbízott igazgatót a
módosított határidıt tartalmazó megállapodás aláírására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
„Intézményi takarítási feladatok ellátása” tárgyú
közbeszerzési eljárást a Költségvetési Elszámoló Szervezet
által elıkészített anyag figyelembevételével készítse elı, az
Önkormányzat közbeszerzési tanácsadójának bevonásával
az ajánlati felhívást tegye közzé, és 2010. március 31.
napjáig bonyolítsa le.
3. A Közgyőlés felhívja a Költségvetési Elszámoló Szervezet
megbízott igazgatóját, hogy a portaszolgálat ellátásáról, a
kézbesítési feladatok ellátásáról, a külsı takarítás, valamint
a hó- és síkosság mentesítésrıl, továbbá a pénz- és
értékszállításról szóló – 2010. december 31. napján lejáró –
KT-Dinamic Kft-vel kötött szerzıdést 2011. december 31.
napjáig hosszabbítsa meg.
A Közgyőlés felhatalmazza a megbízott igazgatót a
megállapodások aláírására.

Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Fajszi Lajos 11 óra 30 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
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17./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a közgyőlést az AGÓRA program
helyzetérıl.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
277/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi Közbeszerzési
Tervének módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását
jóváhagyja.
2. Továbbá felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.

Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
18./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı ellenırzési terve
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
278/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi
belsı ellenırzési terve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92. § (6) bekezdése alapján a határozat 1. számú
mellékletét képezı 2011. évi belsı ellenırzési tervet
elfogadja.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
19./

Javaslat az energiagazdálkodást érintı Állami Számvevıszéki vizsgálat kapcsán
elfogadott intézkedési terv végrehajtására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: „a Bizottság a „Javaslat
az energiagazdálkodást érintı Állami Számvevıszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési
terv végrehajtására” címő elıterjesztés határozati javaslatát az alábbi módosításokkal és
kiegészítésekkel javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra: A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek,
hogy a határozati javaslat 2. pontja a következıkkel kerüljön kiegészítésre: „A Közgyőlés felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy az illetékes munkatársat minden alkalommal delegálja a Klímakör
energia munkacsoportjának üléseire.” Továbbá „A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy kezdeményezzen egyeztetést a villamos-energia költségek csökkentése érdekében külsı
szakértıvel.” A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a határozati javaslat 3. pontja az
alábbiakkal kerüljön kiegészítésre: „A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg a közterület-felügyelık fokozottabb bevonásának lehetıségét a közvilágítást ellátó
lámpatestek mőködésének ellenırzésével, valamint a közvilágítás egyéb hibáinak feltárásával
kapcsolatban.”
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Märcz Lászlót javasolja megbízni. Javasolja továbbá, hogy a közterületfelügyelet a januári bizottsági ülésen adjon tájékoztatást a közvilágítás helyzetével kapcsolatban.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
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279/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Javaslat
az
energiagazdálkodást
érintı
Állami
Számvevıszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv
végrehajtására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
Önkormányzat energiagazdálkodását érintı intézkedések, kiemelten
az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának vizsgálata
tárgyában az Állami Számvevıszék által készített jelentésre
elfogadott intézkedési terv végrehajtására az alábbi döntést hozza:
1. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen az
intézmények belsı adatszolgáltatási kötelezettségét és az
energiagazdálkodás során teljesítendı feladatokat tartalmazó
szabályzatot. A Közgyőlés az analitikus nyilvántartás vezetése
érdekében jóváhagyja energia nyilvántartó program beszerzését
és az ehhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetési
rendeletben biztosítja.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a villamos
energiára fordított kiadások mérséklése érdekében az
Önkormányzat és intézményei, valamint a közvilágítás villamos
energia igényének szabad piacról történı biztosításához
szükséges közbeszerzési dokumentációt készítse elı.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
Önkormányzat és intézményei, valamint a közvilágítás
vonatkozásában a villamos energia költségek csökkentése
érdekében kezdeményezzen egyeztetést külsı szakértıvel,
felkéri
továbbá
arra,
hogy
a
Klímakör
energia
munkacsoportjainak ülésére minden alkalommal delegáljon egy
munkatársat.
4. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
közvilágítás üzemeltetése kapcsán érkezı fogyasztói panaszok
kezelésére és a szolgáltató által tett intézkedések ellenırzésének
rendjére készítsen szabályzatot.
5. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg a közterület-felügyelık fokozottabb bevonásának
lehetıségét a közvilágítás mőködésének ellenırzésére, valamint
a közvilágítás egyéb hibáinak feltárására vonatkozóan. A
Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság következı ülésén adjon
tájékoztatást a város közvilágítási helyzetével kapcsolatosan.

Határidı: 1.,3-5. pontok tekintetében: 2011. január 31.
2. pont tekintetében: 2011. március 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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20./

A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Sárközi János József: Ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát: A Szekszárdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóváhagyja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
68. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötendı együttmőködési megállapodást a következı módosítással: a III. fejezet 4. pontja a
következı szerint módosuljon: „Az Önkormányzat saját támogatását a Kisebbségi Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja.”
Horváth István: Az elıterjesztés szerinti javaslatot kéri elfogadni. Javasolja, hogy az
észrevételeket a következı ülések valamelyikén tárgyalja meg a közgyőlés.
Kıvári László: Nagyon örül, hogy újra van Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A bizottsági
ülésekre meghívják az elnök urat, hogy az ıket érintı ügyekben tudjanak egyeztetni.
Sárközi János József: Szoros együttmőködést javasol a két önkormányzat között.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
280/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 68. § (3) bekezdése, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése alapján a
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodást.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét
képezı
együttmőködési
megállapodás
aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 35 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 14 fı képviselı.
21./

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
281/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv. 68. § (3) bekezdése, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése alapján a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodást.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét
képezı
együttmőködési
megállapodás
aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Hadházy Ákos 11 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
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22./

Hozzájárulás vízszolgáltató gazdasági társaságok alapításához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Ács Rezsı: A Felügyelı Bizottság elnökeként ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
282/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Hozzájárulás
vízszolgáltató
gazdasági
alapításához

társaságok

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
kizárólagos tulajdonosa – hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a társaság Felsınána, Kéty és Zomba Községek
Önkormányzataival a települések vízszolgáltatásának
ellátására gazdasági társaságokat (korlátolt felelısségő
társaságokat) alapítson.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. ügyvezetıjét a társasági szerzıdések
aláírására.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné a Szekszárdi VízCsatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója
Dr. Hadházy Ákos 11 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
23. /

Javaslat az Alisca Terra Kft-vel kötött vállalkozói keretszerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Felügyelı Bizottság egyet értett az elıterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
283/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
Az Alisca Terra Kft-vel kötött vállalkozási keretszerzıdés
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a határozat mellékletét képezı
vállalkozói keretszerzıdés módosítását.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a jegyzıt a vállalkozói
keretszerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. december 16.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
24./

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a közgyőlés 4 millió Ft összegő
támogatást nyújtson a Televízió részére, ezzel elérik a tavalyi támogatási összeget.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésének napján
volt egy kiemelkedı rendezvény, amelyrıl a Televízió külön pénz ellenében készített volna
tájékoztatót.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Javasolja, hogy bizottsági, alpolgármesteri és polgármesteri egyeztetés is
történjen a témában.
Dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy a bizottsági ülések, a közgyőlések, és a városi
rendezvények dokumentumai legyenek hozzáférhetıek, és a város ırizze az archivált anyagokat.
Horváth István: Egyet ért a szándékkal. Ezt a feladatot a Polgármesteri Hivatal informatikusai is
el tudják végezni. Felkéri a jegyzı asszonyt, hogy kérjen tájékoztatást a Televízió által készített
anyagok archiválásával kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna: Még többen néznék a Tolnatáj Televíziót, ha ismernék a programot.
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Horváth István: A Szekszárdi Vasárnapban is megjelenhetne a Televízió programja. Felveszi a
kapcsolatot a Tolnatáj Televízió vezetésével.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
284/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – a 2010. évi támogatáson felül - bruttó
4.000.000.- Ft támogatást biztosít a Tolnatáj Televízió
részére a 2010. évi költségvetési rendelet általános tartalék
keretének terhére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
támogatás összegét építse be a 2010. évi költségvetési
rendelet következı módosításába.
Határidı: Az 1. pont tekintetében: 2010. december 31.
A 2. pont tekintetében: 2011. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25./

Tájékoztatók:
Az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztı, Tervezı és Vállalkozó Kft. tájékoztatása a
2011. évi távhıszolgáltatási díjakról

Horváth István: Ismerteti a tájékoztatót.
Kérdés nem volt.
A közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.14.) Kgy. rendelet 34. §
(4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester nyilvános ülést 12 órakor
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı
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