Szám: IV.22-21/2008.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. augusztus 7-én (csütörtökön) 10
óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai
Gáborné, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Németh Zoltán,
Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselı
Összesen: 16 fı
Ülés közben érkezett:

Kıvári László képviselı,
Schoeck Károly képviselı

Távolmaradását jelezte:

Dr. Gaál Zsuzsanna képviselı,
Horváth László képviselı,
Jobban Zoltán képviselı,
Máté Péter képviselı,
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Kovács Péter címzetes fıjegyzı, helyettesítı jegyzı
Dr. Faragó Ágnes a Hatósági Iroda vezetıje,
Dr. Fıfai Klára a Szociális Iroda vezetıje,
Herr Teréz a Fıépítészi Iroda vezetıje
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Szeleczki József a Mőszaki Iroda vezetıje,
Feri Blanka Szervezési Osztály vezetıje, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója,
Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést.

2

A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés 16 igen szavazattal
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
1./

Javaslat az Ipari Park Kft. részére energiafejlesztési támogatás biztosítására
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója

2./

Ingatlan apportálás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-be
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója

3./

Szekszárdi Önkormányzat 8/2002. (III. 1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról módosításának elıkészítése
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz irodavezetı

4./

Önkormányzati kezességvállalási nyilatkozat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
hitelfelvételéhez
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıje

5./

Javaslat a 211/2007 (IX.27.) szekszárdi öh. határozatban biztosított sportcélú
lakásingatlanok térítésmentes használati határidejének meghosszabbítására
(218. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Törzstıke emelés a Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaságba
(220. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Javaslat közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozására vonatkozó pályázat támogatására
(221. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
8./

Javaslat aljegyzı megválasztására
(219. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Péter címzetes fıjegyzı, helyettesítı jegyzı
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Kıvári László megérkezik az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
1./

Javaslat az Ipari Park Kft. részére energiafejlesztési támogatás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Kiss Gyula: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Schoeck Károly megérkezik az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
Horváth István: A további bıvítéshez meg kell kezdeni az energiafejlesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 18 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
239/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Ipari Park Kft. részére energiafejlesztési támogatás biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szekszárdi Ipari Park
Kft. részére energiafejlesztés céljára – átadott pénzeszközként 57,6 millió forint (48 millió Ft + 20 % ÁFA bekerülési költség)
támogatást biztosít a pályázati tartalék terhére.
A Közgyőlés felkéri a Közgazdasági Irodát a szükséges
intézkedések megtételére, és felhatalmazza a polgármestert és az
Ipari Park Kft. ügyvezetıjét a pénzeszköz átadásához szükséges
okiratok aláírására.
Határidı: 2008. augusztus 10.
Felelıs: Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
2./

Ingatlan apportálás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-be
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy az ingatlan apport értéke nettó értéken kerüljön feltüntetésre
a határozatban.
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Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Dr. Kiss Gyula: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság ülésén kezdeményezte, hogy a nettó
érték szerepeljen a határozati javaslatban. Az önkormányzat közremőködésével közel 70 lakás
építését tervezik a területen. A Dobó utcai magántulajdonban lévı ingatlanokat megvásárolták,
így válik lehetıvé a területen egy korszerő épületegyüttes kialakítása. A beruházás
elıkészítésének jelenlegi szakaszában szükség van arra, hogy a telek feletti rendelkezési jogot a
beruházóként közremőködı Vagyonkezelı Kft. megkaphassa.
Horváth István: Szeptember közepétıl elkezdik ismertetni a beruházási programot, a lakások
típusait. Lakossági fórumot is tartanak a témával kapcsolatban. Szándékuk, hogy a Szekszárdra
visszatelepülı fiatalok kedvezményesen jussanak lakáshoz. Felvették bankokkal a kapcsolatot a
kedvezı finanszírozás érdekében.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 17 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
240/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Ingatlan apportálás a Vagyonkezelı Kft-be
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az ingatlanforgalmi
szakértı által megállapított és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
könyvvizsgálója által ellenjegyzett nettó 85.188.915 Ft értéken a
szekszárdi 4296/4 hrsz-ú ingatlant apportálja a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-be.
A Közgyőlés felhívja az ügyvezetıt, hogy gondoskodjon az alapító
okirat jelen határozat szerinti módosításáról.
Határidı: 2008. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Kiss Gyula igazgató
3./

Szekszárdi Önkormányzat 8/2002. (III. 1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról módosításának elıkészítése
Elıterjesztı: Herr Teréz irodavezetı

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
határozati javaslatot.
Herr Teréz: A határozati javaslatban kéri pontosítani, hogy „Lk-1.1 kisvárosi lakóövezetbe” kell
besorolni a területet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 17 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
241/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Helyi építési szabályzat módosításának elıkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a jelenleg KÖU-4 közút
besorolású 4609 hrsz-ú terület besorolását - Szekszárdi
Önkormányzatnak a Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2002. (III. 1.) rendeletében – Lk-1.1 kisvárosi lakóövezet
besorolásba rendeli áthelyezni.
A Közgyőlés felhívja a Fıépítész Irodát, hogy a Rendezési Terv
módosításához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Herr Teréz irodavezetı
4./

Önkormányzati kezességvállalási nyilatkozat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
hitelfelvételéhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıje

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság azzal a kiegészítéssel javasolja a
Közgyőlésnek elfogadni a Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételére vonatkozó határozati javaslatot,
hogy a közgyőlés készfizetı kezességvállalása 500 millió Ft hitel felvételéhez kapcsolódik és
ezentúl a Közgyőlés vállalja, hogy a 70 millió Ft saját erıt biztosítja a Diákétkezetési Kft.
részére.”
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Bay Attila: Az önerı biztosításáról és a kezességvállalásról kell ma döntenie a közgyőlésnek.
Egyetért a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatával.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: Kérdései Orbán Attila irodavezetıhöz: Az önkormányzat által felvett 3 milliárd Ftos kötvénykibocsátás törlesztését mikor kell megkezdeni? Ez mekkora összeget jelent évenként?
Az önkormányzat cégei által felvett 850 millió Ft-os kötvény lehetıséget biztosít-e arra, hogy
nyereséget fizessenek a cégek az önkormányzat számára? A Diákétkeztetési Kft. mikor tud
nyereségessé válni és osztalékot fizetni az önkormányzat számára?
Orbán Attila: A kötvény törlesztése 4, illetve 5 év múlva kezdıdik meg. Évente az
adósságszolgálat a kamattal együtt 100 millió Ft milliárd Ft-onként.

6
Bay Attila: Kb. 7 év múlva tudja megkezdeni a Kft. a most biztosított önerınek a visszafizetését,
ekkor tud majd osztalékot is fizetni a cég.
Horváth István: A 3 milliárd Ft-os kötvénykibocsátásból 1,6 milliárd Ft rendelkezésre áll betét
formájában a fejlesztésekhez. Három vállalkozással folyamatban vannak a tárgyalások az Ipari
Parkba történı betelepüléssel kapcsolatosan.
Ilosfai Gábor: Egy évvel ezelıtt arról volt szó, hogy a konyhai beruházás bekerülési költsége
200-300 millió Ft lesz. Jelenleg ez az összeg 570 millió Ft. Ezt az összeget mire fogják
felhasználni?
Horváth István: A korábbi elképzelések módosultak, 3000 fı helyett 6000 fı kapacitású lesz a
konyha. Az intézményekben lévı konyhákat megszüntetik. A beruházás 10-11 év múlva meg fog
térülni.
Bay Attila: Az alapgondolat egy fızıkonyha kialakítása volt, ez a koncepció módosult 6000
adag fızésére, az ehhez szükséges alapanyagok feldolgozására, a pékség, a hidegkonyhai rész
kialakítására. A bekerülési költség is ennek megfelelıen változott.
Ács Rezsı: Kérdése a Pénzügyi Bizottság elnökéhez: Ismeri a Diákétkeztetési Kft. mőködését, az
üzleti tervet, a fejlesztései elképzeléseket? Támogathatónak tartja-e a fejlesztési elképzeléseket?
A Pénzügyi Bizottság döntése mögött milyen indok áll?
Tóthi János: Az SZMSZ szerint a képviselı önállóan dönt, az ülésen 4 tag volt jelen, a
szavazásnál 3 tartózkodás és 1 igen szavazat volt. Nagyon leterhelték a várost különbözı
költségekkel. Az Ipari Parkban lévı területek értékesítésébıl várnak még bevételeket. A vállalt
kötelezettségek 4-5 év múlva hátráltatni fogják a város fejlıdését, mőködését. Ismeri a fejlesztési
elképzeléseket.
Horváth István: Nem az a cél, hogy mindenáron osztalékot vonjanak el az önkormányzati
tulajdonban lévı cégektıl. Hanem az, hogy a profitot fektessék be más gazdasági tevékenységbe.
Ilosfai Gábor: A meglévı konyhák leszerelése is költséggel jár. Ennek költsége szerepel a 600
millió Ft-ban?
Ács Rezsı: Kérdése Bay Attila ügyvezetı igazgatóhoz: A Felügyelı Bizottságba az
önkormányzat delegált tagokat tudomása szerint az MSZP frakcióból is. A Felügyelı Bizottság
mőködik-e, ki a szocialista frakcióból delegált tag?
Bay Attila: Két éves türelmi idıvel indulna el a hitel törlesztése, ezen idıszak alatt ki kell
termelni az átalakítás költségét. Hat konyhában kerül sor jelentısebb átalakításra. A régi
technológiát le kell szerelni, ez majd értékesítésre kerül. A Felügyelı Bizottság mőködik, több
ülése is volt, Dr. Gaál Zsuzsanna képviselı asszony tagja a bizottságnak.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Schoeck Károly: A Pénzügyi Bizottság tagjaként a szavazásnál tartózkodott, mivel a felelıs
döntéshez szükséges információk nem álltak rendelkezésre. Véleménye szerint nem biztos, hogy
jó, ha az önkormányzat minden területen vállalkozik. Segítene a döntésben, ha több
információval rendelkezne. Hiányolja a frakcióvezetık közötti egyeztetést,
melyen a
frakcióvezetı információkhoz juthatna és ezt követıen tájékoztatni tudná frakciótagokat.
Kerekes Csaba: Az MSZP Frakció vezetıje számára felajánlotta az egyeztetés lehetıséget, de
frakcióvezetı asszony egyszer sem hívta fel. Továbbá az MSZP Frakció delegáltja a BietigheimBissingen-i utazáson sem vett részt. A Pénzügyi Bizottság elnöke miért nem kezdeményezi az
elızı ciklus vagyoni ügyeinek kivizsgálását? Az önkormányzat megpróbál jó irányba menni,
megpróbál olyan fejlesztéseket véghezvinni, amelyek az önkormányzat erejét, lehetıségét
bıvítik.
Ács Rezsı: Az önkormányzat tud jó tulajdonos lenni hosszútávon, és piaci viszonyok között is
megfelelıen tud mőködni. A német testvérvárosban például több mint 10 cégben tulajdonos az
önkormányzat. A cégek hosszú távú mőködtetése nem csak financiális kérdés, hanem humán
erıforrás kérdése is, ezért fontos, hogy a szakképzett munkaerıt a város próbálja visszacsábítani,
mert ezek a cégek igényelni fogják, hogy megfelelı menedzsmenttel mőködjenek.
Schoeck Károly: Az önkormányzatnak feladatai is vannak, az erıforrások mindenkori elosztása
azoknak a feladata, akik a többségi döntést meghozni képesek.
Halmai Gáborné: Az elızı ciklusban a frakcióvezetıi értekezleteket a polgármester
kezdeményezte. A korábbi ciklusban is jelentıs fejlesztések történtek önkormányzati
szerepvállalással.
Tóthi János: Az elızı ciklusban a közgyőlés döntései nem voltak törvénysértık.
Dr. Hadházy Ákos: A vezetı koalíciónak kell a felelısséget vállalni, nem az ellenzéki
képviselınek. Viszont pozitívnak tartja, hogy az ellenzék képviselıi nem szavaztak nemmel,
hanem tartózkodtak a szavazásnál. Az önkormányzatnak vállalkoznia kell, mert ebbıl lehet majd
a kötelezı feladatokat elvégezni, valamint a várost fejleszteni.
Kıvári László: Konszenzuskeresésre hívja fel a figyelmet. A bizottsági munkát próbálják
erısíteni. A FIDESZ azzal a koncepcióval nyerte meg a választásokat, hogy az ingatlanvagyont a
továbbiakban nem lehet értékesíteni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság módosító indítványával, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4
tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
242/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Kezességvállalási nyilatkozat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
hitelfelvételéhez
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1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése – mint kezes –
készfizetı kezességet vállal az önkormányzat, mint alapító
tulajdonos
kizárólagos
tulajdonában
lévı
Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. 500.000.000 Ft összegő hitelfelvételéhez.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, valamint a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. igazgatóját a banki kezességvállaláshoz
szükséges okiratok aláírására.
2.) A közgyőlés a konyhai komplexum beruházás megvalósításához
70.000.000 Ft-ot biztosít a 2008. évi költségvetés „Pályázati
Tartalék” kerete terhére.
Határidı: 1. pont: 2008. augusztus 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bay Attila igazgató
5./

Javaslat a 211/2007 (IX.27.) szekszárdi öh. határozatban biztosított sportcélú
lakásingatlanok térítésmentes használati határidejének meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Kerekes Csaba: Információi szerint 1 millió Ft tartozás áll fenn a sportegyesületek részérıl a
közüzemi díjak tekintetében. Ezt a szerzıdés meghosszabbításánál hogyan tudnák figyelembe
venni?
Horváth István: A bizottsági támogatásoknál ezt figyelembe lehet venni.
Dr. Kiss Gyula: Az egyesületnek közüzemi tartozásai vannak. További támogatásra lenne
szükség ahhoz, hogy ez rendezhetı legyen.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Schoeck Károly: Javasolja, hogy a sportegyesületek tartozásainak kérdésével a közgyőlés a
következı ülésén foglalkozzon.
Horváth István: A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága foglalkozik majd a kérdéssel.
Egy egyesület csak akkor kaphat támogatást, ha az önkormányzat felé nem áll fenn tartozása.
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További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 18 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
243/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Lakásingatlanok
térítésmentes
meghosszabbítása

használati

határidejének

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a KSC Szekszárd, az
Asztalitenisz Club Szekszárd, valamint az UKSE Szekszárd
számára 2008. augusztus 1-tıl 2009. augusztus 31. bérleti díj
fizetése nélkül, rezsi költség ellenében biztosítja az alábbi
önkormányzati lakásokat:
KSC Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 43.
4 db lakás
Szekszárd, Széchenyi u. 64-62.
1 db lakás
Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. II. em. 2.
1 db lakás
Szekszárd, Mikes u. 3.
2 db lakás
Asztalitenisz Club Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 43.

1 db lakás

UKSE Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 43.

2 db lakás

A Közgyőlés felhatalmazza a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételérıl.
Határidı: 2008. augusztus 7.
Felelıs: Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
6./

Törzstıke emelés a Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaságba
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az MSZP Frakció támogatja az elıterjesztést. A mellékletben további
kötelezettségek is vannak, például hitelfelvétel és földhasználat kiválasztása. Ezekben az
ügyekben történt már elırelépés?
Horváth István: Jelenleg csak a tıkeemelésrıl van szó. A többi kötelezettségvállalás már nem
érinti közvetlenül az önkormányzatot. A REKOM Kht-t kijelölték, 102 településen fog
szolgáltatni. A Kht. menedzsmentje megosztva mőködik, Szekszárd részérıl az ALISCA TERRA
Kft. bizonyos feladatokat elvállalt.
Orbán Attila: A 3/2008.(IV.11.) számú határozattal kapcsolatban a közgyőlés már döntött, a
költségvetésbe ez beépült.
Tóthi János: Április 11-én volt a taggyőlés, melyen arról döntöttek, hogy május 31-ig kell
befizetni az összeget. Több hónap eltelt azóta. Miért csak most került a közgyőlés elé az
elıterjesztés?
Schoeck Károly, Kerekes Csaba 12 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Horváth István: A REKOM Kht. késın küldte meg az önkormányzatok számára a
jegyzıkönyvet.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 16 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
244/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Törzstıke emelés a Regionális
Társaságban

Kommunális

Közhasznú

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Regionális
Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság 1/2008.(IV.11.)
számú határozata alapján hozzájárul 1.183.000- Ft törzsbetét
befizetéséhez Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú
Társaság részére az Általános tartalékkeret terhére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a befizetéshez
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidı: 2008. augusztus 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kerekes Csaba 12 óra 3 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
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7./

Javaslat közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozására vonatkozó pályázat
támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 17 igen
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
245/2008. (VIII.7.) szekszárdi öh.
Közösségi pszichiátriai ellátás
pályázat

finanszírozására

vonatkozó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
támogatja a Családsegítı Központ által mőködtetett közösségi
pszichiátriai ellátás finanszírozását célzó pályázat benyújtását a
támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjérıl szóló 191/2008 (VII.30.) Kormányrendelet alapján.
Határidı: 2008. szeptember 1.
Felelıs: Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 5
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Kovács Péter c. fıjegyzı
helyettesítı jegyzı

