Szám: IV. 52-4/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. április 27-én (pénteken) 9 óra
35 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Halmai Gáborné, dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter, dr.
Tóth Gyula képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett:

Horváth István polgármester, dr. Hadházy Ákos, dr. Tóth Csaba
Attila képviselı

Távolmaradt:

Lemle Béláné, Zaják Rita 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,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató,
Hlezsák Klára a Caritász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat képviselıje

Dr. Haag Éva: Horváth István polgármester távollétében köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Javasolja az alábbi napirendi pontok felvételét nyilvános ülésre:
-

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

-

Hozzájárulás az Epreskert u-i átrakó állomás és hulladékudvar használatba adásához
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Ilosfai Gábor: A 36. napirendi pontot miért zárt ülésen tárgyalja a közgyőlés? Javasolja nyílt
ülésen tárgyalni a napirendet. Két kérdést szeretne intézni Horváth István polgármesterhez, az
egyik a Babits Mihály Mővelıdési Házzal kapcsolatos, a másik egy szemetelési kérdés a
belvárosban. Interpellációt intéz továbbá polgármester úrhoz „A fülkeforradalmi naptár
bevezetése Szekszárdon” címmel.
Dr. Haag Éva: A 36. napirendi pontot azért tárgyalja a közgyőlés zárt ülésen, mert a két
cégre nézve üzleti titkokat tartalmaz az elıterjesztés.
Kıvári László: Interpellációt intéz a jegyzıhöz az E-On tevékenységével kapcsolatosan,
illetve egy hulladékkal kapcsolatos témában.
Ács Rezsı: Javasolja a 25. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor javaslatát a 101. sz. elıterjesztés
nyilvános ülésen történı tárgyalására vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
10 fı – 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel a 107. és 108. sz. elıterjesztések napirendre tőzésére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal elfogadott.
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester 25. napirendi pont napirendrıl történı
levételére vonatkozó javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd
Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011.
(VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(90. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(91. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
(84. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2011. évi tapasztalatairól
(85. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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13.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás 2011. évi mőködésérıl
(86. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2011. évi
tapasztalatairól
(87. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(80. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás mőködtetésének felülvizsgálata
(62. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

17.

Javaslat központi mőhely szolgáltatásra vonatkozó
megegyezéssel történı megszüntetésére
(67. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

18.

Javaslat a JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés
módosítására
(81. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

19.

Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerzıdések módosítására
(88. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

20.

Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
(89. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(Az elıterjesztés a 2012. április 5-i ülésre kiküldésre került, lásd 73. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Javaslat a Sió- és Duna-menti Víziközmő Társulás társulási megállapodásának
módosítására
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
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megállapodások

közös

23.

Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra
vonatkozó kérelmére
(74. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(79. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

26.

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1
kódszámú kiírásra vonatkozó pályázata benyújtásának támogatására
(93. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.

Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton
történı részvételre
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása
a Vis Nova pályázati projekt esetében
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. I.
negyedév)
(82. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(78. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának 2011. évi
megvalósulásáról

32.

Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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33.

Hozzájárulás az Epreskert u-i átrakó állomás és hulladékudvar használatba adásához
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

34.

Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:
35.

Javaslat megyei díjak adományozására
(83. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

36.

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet
adományozására
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

37.

Javaslat a Szekszárdi Családbarát Élmény és Starndfürdı üzemeltetésének
szabályozására
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

erejével”

elismerı

cím

Amreinné dr. Gál Klaudia: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
21/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi
kitüntetések
és
elismerı
címek
alapításáról
és
adományozásának
rendjérıl
szóló
20/2005.(X.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011.
évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 42 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendeletet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
22/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011.
évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet és a határozati
javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
23/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
58/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Tájékoztató a 2011. évi belsı ellenırzésekrıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek
feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1)
bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §ában foglaltakra, valamint a költségvetési szervek belsı
ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben
meghatározottakra az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó
intézmények 2011. évben lefolytatott belsı ellenırzésekrıl
szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri továbbá a jegyzıt az intézkedési
terv elkészítésére.
Határidı:
Felelıs:
4.

azonnal
2012. május 31. (2. pont tekintetében)
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Pál József: A költségvetési rendelet módosítását az indokolja, hogy az elızı ülésen a testület
döntött az építményadó és telekadó bevezetésérıl. Ennek várható bevétele kerül beépítésre a
rendeletbe. Más számszaki módosításra most nem kerül sor. Javasolja a 15. melléklet
módosítását azzal, hogy a bizottsági keret kerüljön felosztásra a közgyőlés korábbi
döntésének megfelelıen. A tervezetben javaslatot tesznek továbbá a zárolások feloldására is.
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 46 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottsági keretek kerüljenek felosztásra.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A 22. mellékletben szerepel a nem kötelezı feladatok között jelentısebb
összeggel a Tesco melletti területen a szennyvíz elszállítása. Ez miért önkormányzati feladat?
Ilosfai Gábor: A két új adónem bevezetésére június 1-tıl kerül sor. A költségvetésbe
beállításra kerülı 270 millió Ft az éves adótételnek hány %-a?
Ács Rezsı: A szennyvíz elszállítására vonatkozó szerzıdést áttekintik, ez a tétel már régóta
így szerepel a költségvetésben. A helyi adóval kapcsolatban ez az adómérték az éves adónak a
100 %-a. A következı években is ezzel a nagyságrenddel fognak számolni. A következı
hetekben egyeztetéseket fognak folytatni a helyi vállalkozásokkal, illetve a lakossággal, azzal
kapcsolatban, hogy mi indokolta az adónemek bevezetését, és hogyan történt a rendszer
kialakítása.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint, ha június 1-tıl kerül bevezetésre az új adónem, akkor az
adó megfizetése a korábbi idıszakra nem vonatkozhat. Visszamenılegesen ezt az adónemet ki
lehet vetni?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A június 1-jén hatályba lépı új adórendeletek is az éves adó
mértékét állapítják meg. Nincsen jogilag semmiféle akadálya annak, hogy éves adómértéket
állapítson meg a közgyőlés.
Ilosfai Gábor: Az, hogy június 1-tıl bevezetnek egy új adónemet, és az adót egész évre
vonatkozóan meg kell fizetni, Alkotmánybíróság elıtt megtámadható adóbevezetés lenne.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: A vagyoni típusú adók esetében lehetıség van arra, hogy a teljes adóévre
vonatkozóan kivetésre kerüljön. A zárolások feloldásával tudják biztosítani azokat a
támogatásokat a civil szervezeteknek, amelyre a mőködıképességük biztosítása érdekében
szükségük van. Az Általános Tartalék Keret terhére javasolja a Polgármesteri Tartalék Keret
15 millió Ft-ra történı megemelését. Az elmúlt idıszakban soha nem került felhasználásra
teljes mértékben ez a keret, azonban lehetıséget biztosít arra, hogy a civil szervezeteknek a
beérkezett igényeknek megfelelıen ne kelljen a közgyőlés üléséig várniuk a gyors
beavatkozást igénylı esetekben.
Dr. Tóth Csaba Attila: Az idei évben idıarányosan javasolja az új adónemek megfizetését.
Javasolja ezt a kérdést újra tárgyalni.
Halmai Gáborné: Logikus felvetés, hogy idıarányosan történjen az adó fizetése az idei
évben. A civil szervezetek támogatása országos szinten harmadára csökkent, szigorúbbá
váltak a támogatások igénylésének feltételei. Egyetért azzal, hogy a civil szervezetek számára

9

év közben is legyen lehetıség, hogy minél elıbb mőködési vagy egyéb támogatáshoz
jussanak, mert hátrányosan érintette ıket az idei év.
Kıvári László: A közgyőlésnek meg kellett hoznia ezt a döntést annak érdekében, hogy
biztosítani tudják a város mőködését, és a városlakók részérıl felmerült igényeket (például
járdafelújítások, infrastruktúra fejlesztés) teljesíteni tudják.
Ács Rezsı: Felhívja a figyelmet, hogy a napirendi pont témája a 2012. évi költségvetés
módosítása. Visszamenıleges hatállyal nem vezettek be semmit, az adórendeletek hatályba
lépése 2012. június 1.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint nem tisztázott, hogy az idei évben a teljes összeg
beszedhetı-e. A költségvetéssel kapcsolatban is ez egy komoly kérdés.
Ács Rezsı: A költségvetés szempontjából értékelhetı módosító javaslat nem hangzott el az
MSZP képviselıi részérıl. Ha van érdemi hozzászólás, vagy módosító javaslat, akkor azt kéri
megfogalmazni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Téves az az irány, hogy jogi szempontból az éves adóbevezetést
aggályosnak tekinti Ilosfai képviselı úr. Azt, hogy morálisan vagy egyéb szempontok miatt,
annak mértékét vitatja, azt el lehet fogadni. De ne menjenek el abba az irányba, hogy a
közgyőlés nem jogszerő döntést hozott. Az adó éves mértékét az év közbeni megállapításával
június 1-jei hatályba lépéssel tette meg a közgyőlés. Kéri, hogy ne tőntessék fel olyan színben
ezt a dolgot, hogy jogi szempontból aggályos lenne. Az elıkészítéssel és az elfogadással, a
hatályba lépéssel kapcsolatban nincsenek jogi aggályok.
Ilosfai Gábor: Nem azt mondta, hogy jogilag aggályos a rendelet bevezetése. Arra próbált
rávilágítani, hogy az adó mértéke – amit a költségvetésbe beállít a közgyőlés – a teljes évi adó
érték-e. Ha a teljes éves adót szeretnék beszedni, úgy hogy júniusban lép hatályba a rendelet,
véleménye szerint nem lehet. A beállított összeg reális vagy sem? Ha nem reális, akkor ez egy
költségvetési kérdés. Erre szeretne érdemi választ kapni. Örömmel veszi, ha van egy olyan
keret, amelybıl a civil szféra támogatást kaphat, de a 15 millió Ft egy kicsit túlzott.
Véleménye szerint jobb lenne, ha a bizottsági kereteket emelnék fel a polgármesteri keret egy
részével, 10 millió Ft-tal, a polgármesteri kereten 5 millió Ft elegendı lenne. Javasolja, hogy
a 10 millió Ft-ot osszák fel a Gazdasági és Pénzügyi, illetve a Szociális és Egészségügyi
Bizottság között.
Halmai Gáborné: Javaslata, hogy az adónem helyett más bevételi forrást keressenek a
költségvetésben. Továbbá legyen egy elıkészítés, és más kidolgozott formában térjenek erre
vissza.
Dr. Tóth Csaba Attila: Kérdése jegyzı asszonyhoz: Javaslatáról szavazhat-e a közgyőlés?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı úr módosító indítványa az
építményadóról szóló rendelet módosítására vonatkozott, a rendelet tárgyalása a mai
közgyőlésen nem szerepel napirenden. Képviselı úr írásban nyújtsa be javaslatát, és a
következı ülésen majd lehet róla dönteni.
Dr. Tóth Csaba Attila: Nem a rendeletet szeretné módosítani, hanem az értelmezését, a
költségvetésbe való beépítését. Mivel az új rendelet június 1-tıl hatályos, egyértelmő, hogy
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ezt az adónemet idıarányosan kell kivetni ebben az évben. Mivel nem ezt látja a
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben, ezt érinti a javaslata, hogy
annak a rendeletnek az értelmezése helytelen, ezért kéri, hogy errıl szavazzanak.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik az adó kivetése
és erre vonatkozóan nem szükséges értelmezı rendelkezést bevonni a helyi rendeletbe, mivel
a helyi adóról szóló törvény teljes mértékben szabályozza az adóhatóság eljárást, és ennek
megfelelıen fog a hivatal eljárni.
Kıvári László: Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési rendelet módosításáról szól a
jelenlegi elıterjesztés.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester módosító javaslatát, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
(Fajszi Lajos és Dr. Hadházy Ákos képviselık nem vettek részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor módosító javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetett.
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a módosított rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
24/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a
Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala
Szervezeti
és
Mőködési Szabályzata
(Ügyrend és munkarend) módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Halmai Gáborné: A hivatal létszámát érintıen a szabálysértési ügyintézık vonatkozásában
konkrét átvétel történt?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, végleges áthelyezéssel 2 fı április 15-i hatállyal átkerült a
Kormányhivatal állományába. 1 fı adminisztrátort más területen helyeztek el a hivatalon
belül.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Ács Rezsı alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
25/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Ács Rezsı alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
59/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és
munkarend) módosítását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 7. függelékét
hatályon kívül helyezi, és annak helyébe a határozat mellékletét
képezı Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
lép.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 2.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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6.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Ács Rezsı alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
60/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § alapján elfogadja
a Polgármesteri Hivatal elıterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti
Módosító Alapító Okiratát, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
2.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendeletének 8. függelékét hatályon kívül
helyezi, és helyébe az elıterjesztés 2. melléklete szerinti
egységes szerkezető Alapító Okirat lép.
3.
A Közgyőlés a szakfeladatrendrıl és az államháztartási
szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet
alapján elfogadja az Önkormányzat alaptevékenységének
elıterjesztés 3. melléklete szerinti meghatározását, amely
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) rendelete10.
függelékét képezi.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
5.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 27.
4. és 5. pont tekintetében: 2012. május 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendelet-tervezet C.) változatát javasolja
a közgyőlésnek elfogadásra.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Máté Péter: A taxis vállalkozók eddig is megállhattak a parkolóhelyeken a közterület
használati díj ellenében, de csak akkor, ha bent tartózkodtak az autóban. Azzal a kéréssel
éltek, hogy 30 percet várakozhassanak az autóval, akkor is, ha nem tartózkodnak benne, a 30
percet egy jelzıtárcsával jeleznék.
További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet C.) változatának elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
26/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló
31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kapna lehetıséget a parkolóhely
megváltási díjak 50 %-os mérséklésére. Ennek feltételeirıl dolgozzanak ki egy belsı
szabályozást, iránymutatást.
Ács Rezsı: Nem tartja szerencsésnek, ha a bizottság korlátozza saját magát. A közterületi
díjak elengedésérıl is már hosszú ideje átruházott hatáskörben dönt a bizottság, itt sem
kerültek feltételek meghatározásra. Minden egyes esetet külön megvizsgálnak, és utána
hoznak döntést. Ez az elmúlt idıszakban jól mőködött.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ez a méltányossági jogkör gyakorlása a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság diszkrecionális jogkörébe tartozik. A tervezett szabályozás meghatározza, hogy
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milyen esetekben gyakorolható méltányosság. Ezt a jogkört nem szükséges még jobban
leszabályozni, de ha mégis ez a testület szándéka, akkor azt rendeleti formában kell megtenni.
Halmai Gáborné: Üzlethelyiség létesítésénél indokolt esetben dönthet a bizottság.
Feltételezi, hogy ennek az a célja, hogy bizonyos típusú vállalkozásoknak lehetıséget,
támogatást adjon. Fontosnak gondolja, hogy ha a vállalkozásokat akarják segíteni, akkor
legyen világos, hogy ez a cél.
Ács Rezsı: Az 1. § meghatározza a területet és azokat az ágazatokat, amelyeket preferálni
szeretnének.
Kıvári László: Ahol van mód parkolóhely létesítésére, ott az az elsıdleges cél. De ahol
nincsen, ott a városnak kell biztosítania a helyet.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
27/2012. (V.4.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb
építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló
helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Fajszi Lajos 10 óra 42 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
61/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
2011. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja a polgármester által elıterjesztett a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóját.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 27.
Horváth István polgármester
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10.

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
62/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi
munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a polgármester által elıterjesztett a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
11.

2012. április 27.
Horváth István polgármester

Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
63/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás 2011. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján
elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 27.
Horváth István polgármester
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12.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2011. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Fajszi Lajos 10 óra 46 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
64/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás 2011. évi munkájáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4)
bekezdése alapján a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás” 2011. évi mőködésének
tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai
és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:
13.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás 2011. évi mőködésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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65/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
és Szakosított Ellátási Társulás 2011. évi munkájáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4)
bekezdése alapján a „Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás” 2011. évi
mőködésének tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a
társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

14.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének
2011. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
66/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás
2011. évi munkájáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4)
bekezdése alapján a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulás mőködésének 2011. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
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2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

15.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
társulásainak 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

intézményi

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
67/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
intézményi társulásának 2011. évi szakmai és pénzügyi
beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4)
bekezdése alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kötött közoktatási intézményi társulások
2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és
elfogadja.
2. A közgyőlés felkéri a jegyzıt a beszámolónak a társulásban
érintett önkormányzatok részére történı megküldésére.
Határidı: 2012. május 15. (a tagönkormányzatok részére
történı megküldésre)
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
16.

Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz
kapcsolódó ügyeleti ellátás mőködtetésének felülvizsgálata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat 1., 4., és 5.
pontját javasolja a közgyőlésnek elfogadásra.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság szintén a határozati javaslat 1., 4., és 5.
pontját javasolja a közgyőlésnek elfogadásra.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: A 2. pont tekintetében most nem hozna döntést a közgyőlés?
Máté Péter 10 óra 51 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A közgyőlés ebben a kérdésben jelenleg nem dönt, a végleges
döntést az elıkészítést követıen hozza meg a közgyőlés.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1., 4., és 5. pontjának
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
68/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Fogorvosi alapellátás és ügyeleti ellátás mőködtetésének
felülvizsgálata
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó
ügyeleti ellátás mőködtetésének felülvizsgálatáról készült
tájékoztatást elfogadja.
2.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje
fel, hogy 2011. évben Szekszárdon kívül mely településekrıl és
hányan vették igénybe a szekszárdi fogorvosi ügyeletet. Ezt
követıen készítsen elıterjesztést és tegyen javaslatot az ügyeleti
szolgálat fenntartásával és mőködtetésével kapcsolatban a
leginkább költséghatékony döntési alternatívákra.
3.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2.)
pontban foglalt feladat végrehajtása során a szakmai egyeztetést
az ügyeleti ellátást biztosító fogorvosokkal végezze el.
Határidı:
Felelıs:
17.

2012. április 27., illetve
2012. június 30.
Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat központi mőhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások közös
megegyezéssel történı megszüntetésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula 10 óra 53 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:

69/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Központi Mőhely szolgáltatásra vonatkozó megállapodások
megszüntetése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Báta Község, Bátaszék Város, Bogyiszló Község,
Decs Község, İcsény Község, Szedres Község, Kaposszekcsı
Község,
Pálfa
Község
és
Tolnanémedi
Község
Önkormányzatával kötött központi mőhely szolgáltatásra
vonatkozó megállapodást közös megegyezéssel meg kívánja
szüntetni.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a központi mőhely
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdések közös megegyezéssel
történı megszüntetése érdekében vegye fel a kapcsolatot az 1.
pontban meghatározott önkormányzatokkal.
3.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t,
hogy igény szerint továbbra is gondoskodjon a technika
tantárgyhoz szükséges kellékek és oktatási segédanyagok
beszerzésérıl, és az erre vonatkozó szerzıdéseket saját
hatáskörben kösse meg az intézményekkel.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzat fenntartásában lévı intézmények vonatkozásában
a technika tantárgyhoz szükséges kellékek és oktatási
segédanyagok beszerzésére vonatkozó szerzıdéseket készítse
elı, és terjessze azt elı a Humán Bizottság ülésére jóváhagyás
céljából.
Határidı:
Felelıs:

18.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft
ügyvezetı igazgatója

Javaslat a JASZLICE Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti
szerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a bérleti szerzıdés módosítását a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:

70/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
JASZLICE Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdés módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja, hogy a JASZLICE Családsegítı
Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtson be a TÁMOP-2.4.512/1 számon nyilvántartott „Alternatív nappali gyermekellátási
szolgáltatások létrehozásának támogatása” címő kiírásra.
2.
A Közgyőlés a JASZLICE Családsegítı Közhasznú
Alapítvánnyal kötött bérleti szerzıdést a határozat melléklete
szerint módosítja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, a jegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

19.

2012. április 27.
3. pont tekintetében: 2012. május 4.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerzıdések módosítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Ács Rezsı: A határozati javaslatban 10%-ban javasolja az emelés meghatározását.
Máté Péter 10 óra 56 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a díjak 10%-kal történı
megemelését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Ács Rezsı alpolgármester
kiegészítésével, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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71/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
KT-Dinamic Nkft-vel kötött
módosítása

vállalkozási

szerzıdések

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja az önkormányzati intézmények vonatkozásában a
KT-Dinamic Nkft-vel (7100, Szekszárd, Rákóczi u. 19. )
megkötött vállalkozási szerzıdésekben (futárszolgálat, pénz-és
értékszállítás, hó-és síkosság mentesítés, külsı takarítási
feladatok, portaszolgálat, objektum és vagyonvédelmi
szolgáltatások ellátása) szereplı vállalási díjak 10 %-kal történı
megemelését 2012. január 1-tıl, visszamenılegesen.
Határidı:
Felelıs:

20.

2012. április 27.
Horváth István polgármester

Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
72/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti
ingatlan vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése,
mint a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú „hétvégi
ház, udvar” megnevezéső 405 m2 nagyságú ingatlan ½ tulajdoni
hányadának tulajdonosa az ingatlannak az osztatlan közös
tulajdonból ½ hányadot képezı Dombóvár Város
Önkormányzatának
tulajdonában
lévı
tulajdonrész
megvásárlására a Ptk. 373. § (4) bekezdése alapján kijelöli a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, és mint alapító tulajdonos
felhatalmazza, hogy az elıvásárlási joggal élve az ingatlanrészt
1.900.000 Ft vételáron vásárolja meg.
A közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2012. május 31.
Horváth István polgármester
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21.

Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadásátvételéhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
73/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel)
térítésmentes átadás-átvételéhez
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. alapító
tulajdonosa – hozzájárul a Szekszárdi Ipari Park Damjanich
utcai felıli közlekedési csomópontjának kialakítása során
áthelyezett 22 Kv-os földkábel szakasznak az E.on DélDunántúli Áramhálózati Zrt. részére történı térítésmentes
átadásához.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza az ügyvezetı igazgatót az
elıterjesztés szerinti hálózati eszköz átadás-átvételi szerzıdés
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

22.

2012. április 27.
2. pont tekintetében: 2012. május 15.
Horváth István polgármester
Bálint Zoltán a Szekszárdi Ipari Park Kft.
ügyvezetı igazgatója

Javaslat a Sió- és Duna-menti Víziközmő Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Gyula 10 óra 59 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Ilosfai Gábor: Mi lesz a társulás feladata? İ lesz a megrendelı? A város törzsvagyonát be
kell apportálni? Mi lesz a Víz-és Csatornamő Kft-vel? Mi lesz a Kft. adósságállományával?
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Ács Rezsı: Azért van szükség a napirendi pont tárgyalására, mert újabb önkormányzatok
csatlakoznak a társuláshoz. A víziközmő törvény megfogalmaz bizonyos kritériumokat, a
szolgáltatók a jelenlegi formában nem tudnak majd mőködni. Szigorú elıírások vannak
például a bekötés számot illetıen, melynek egyetlen település sem tud megfelelni. Fontos,
hogy a szolgáltatás ellátására ne legyen pályázat kiírva, hanem az önkormányzat saját cége
lássa el a feladatot. Viszont ez változik, nem az önkormányzat, hanem a Társulás cége fogja
ellátni a szolgáltatást. Tavalyi évben alakult meg a Sió-és Duna-menti Víziközmő Zrt. A
Szekszárd Víz-és Csatornamő Kft. nem fog megszőnni, vannak vagyonelemei és feladatai.
Elsı lépésben megkezdıdött a leltározás. A törvény azt is elıírja, hogy a törzsvagyon csak
önkormányzati vagy állami tulajdonban lehet, ezt az önkormányzatnak vissza kell venni. A
törzsvagyont a társulásba nem fogják bevinni, csak használatba adják. Jövı év május 31-tıl
csak olyan szolgáltató lehet a piacon, aki megfelel annak, hogy a Magyar Energia Hivatal
kiadja számára a mőködési engedélyt. A kötelezettségek vonatkozásában meg kell találni azt a
lehetıséget, amellyel a kft. eleget tud tenni a pénzintézetek felé fennálló kötelezettségeinek.
A törzsvagyonon kívül vannak a rendszer független vagyonelemek, melyeket a Zrt. fog
használni bérleti díj ellenében.
Ilosfai Gábor: Jelenleg még nem érték el a 150.000 bekötés számot. A társulás el fogja érni a
szükséges bekötés számot? A Kft-t ketté fogják bontani?
Ács Rezsı: A 150.000 bekötés számot már elérték, ez biztos alapot szolgáltat arra, hogy a
részletkérdésekkel foglalkozzanak. A Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. megmarad, kvázi
vagyonkezelı cégként fog a jövıben mőködni. A törzsvagyon visszakerül majd az
önkormányzathoz. Ez a vagyon használatba adásra kerül a társulásnak és üzemeltetésre,
mőködtetésre átadják a Zrt-nek.
Ilosfai Gábor: A cégek Epreskert utcai telephelyével mi lesz?
Ács Rezsı: A telephely az ALISCA TERRA Kft-é. A Mátyás király utcai telephely, a fürdı
marad a Vízmő Kft-nél.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
74/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Sió-és
Duna-menti
Víziközmő
Társulás
társulási
megállapodásának módosítása
1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a Sió- és Duna-menti Víziközmő Társulás
társulási megállapodásának módosítását, valamint az egységes
szerkezető társulási megállapodást az elıterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.
2.
A Közgyőlés hozzájárul azon önkormányzatok Elsı
Magyar Víziközmő Társuláshoz való csatlakozásához, amelyek
a csatlakozási szándékot tartalmazó határozatukat 2012. május
31-ig meghozzák.

25

3.
A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert,
hogy a Társulási Tanács elnökeként a társulási
megállapodásokat aláírja.
Határidı:
Felelıs:

23.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester

Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat helyiséghasználatra
vonatkozó kérelmére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Bálint Zoltán: A Szent István tér 18. sz. alatti ingatlan alagsori helyiségérıl van szó, külön
bejárattal rendelkezik, és alkalmas lenne a célra, melyre a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítı Szolgálat szeretné használni. Az elektromos hálózat felülvizsgálatra kerül, a szükséges
javításokat és a tisztasági festést is elvégzik a mellékhelyiségekben. A RÉV vállalta, hogy a
további helyiségek festését elvégzi.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
A RÉV képviselıje vállalta, hogy ha a lakóknak bármilyen kifogása van, azonnal helyet
változtatnak és visszaköltöznek a most használt ingatlanba.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is támogatta a javaslatot azzal, hogy a
RÉV feladata, hogy megszerezze az ingatlanban lakók hozzájárulását, támogatását. Továbbá
kérték, hogy más civil szervezetek részére is biztosítsák a helyiség használatát
alkalomszerően.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, az
ingatlanban lakók véleményét is figyelembe kell venni, a használatba vétel elıtt a RÉV
egyeztessen a lakókkal, hatóságokkal.
Csillagné Szánthó Polixéna: Megnyugtatónak tartja azt az ígéretet, hogy a RÉV befejezi az
ingatlanban a mőködését, ha a lakók részérıl panasz érkezik.
Hlezsák Klára: 12-29 éves korosztályt céloz meg programjuk, alternatív lehetıséget
szeretnének számukra nyújtani, hogy ne droghasználókká, lézengıkké váljanak, hanem
különbözı foglalkozásokon vegyenek részt. A program már fél éve mőködik, soha nem volt
még panasz. 2 fı szakmailag felkészült ügyelı van a foglalkozásokon, továbbá kortárs és
önkéntes segítık is vannak. A helyszín lehetıvé tenné, hogy ez a program feltöltıdjön. Csak
olyan programokat szerveznek, ami a helyszínnek megfelelı.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Szükség van erre a lehetıségre. A RÉV szakemberei felkészültek, ha
probléma lesz, azt fogják tudni kezelni, illetve olyan programokat fognak szervezni, melyek a
lakókat és a gyermekügyelet rendelését nem fogják zavarni.
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Dr. Haag Éva: A bérleti szerzıdésbe kerüljön beépítésre, hogy a lakók hozzájárulását a RÉV
szerezze meg.
Kıvári László: Véleménye szerint elızetesen kellene megkérni a lakók hozzájárulását a
bérleti szerzıdés aláírása elıtt.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint ebben az esetben a lakók nem támogatnák
ezt a kezdeményezést. A RÉV már több civil szervezettel tárgyalt, akik társbérlık lennének.
Javasolja, hogy inkább azt rögzítsék, hogy ha probléma lesz a tevékenységgel, akkor a RÉV
keressen másik ingatlant.
Hlezsák Klára: Kéri a közgyőlést, hogy támogassák a kezdeményezést. A szerzıdésben lehet
rögzíteni, hogy ha probléma vagy panasz érkezik a lakók részérıl, akkor a szerzıdés
felmondásra kerül.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12
fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
75/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Caritas
RÉV
Szenvedélybeteg-segítı
helyiséghasználatra vonatkozó kérelme

Szolgálat

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat ifjúsági programjai részére a szekszárdi Szent István
tér 18. szám alatti helyiség használatát.
2.
A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját a helyiség mőszaki felülvizsgálatára és az
ingatlan
bérbeadási
szerzıdésének
határozott
idejő
megkötésére. A közgyőlés továbbá kéri, hogy a bérleti
szerzıdésbe kerüljön beépítésre, hogy a szerzıdés felmondásra
kerül, ha a lakók részérıl panasz érkezik.
Határidı:
2012. április 27.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Dr. Hadházy Ákos és Dr. Tóth Gyula képviselık elhagyják az üléstermet, jelen van 10 fı
képviselı.
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24.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
76/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési Terv 1. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 1. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
25.

2012. április 30.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Fıfai Klára: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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77/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosítása az iskolai nyári szünetben
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az általános iskolai tanulók nyári napközbeni
felügyeletét a Keresztény Advent Közösség által fenntartott
családi napközik keretében, a fenntartóval kötött megbízással
biztosítja.
2.
A közgyőlés felkéri a polgármestert a megbízási
szerzıdés aláírására.
3.
A közgyőlés felkéri az általános iskolák vezetıit, hogy a
nyári napközis felügyelet lehetıségérıl és módjáról
tájékoztassák a szülıket.
Határidı:
Felelıs:
26.

2012. május 31.
Horváth István polgármester

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza TÁMOP-3.2.1312/1 kódszámú kiírásra vonatkozó pályázata benyújtásának támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A Bizottság ülésén elhangzott, hogy a 25 % elıleg lehívására
garantáltan lehetıség van. De a közgyőlés dönthet úgy is, hogy amennyiben a program
keretében a 25 % elıleg lehívására nem lesz lehetıség, azt az intézménynek a saját
költségvetésébıl kell biztosítania.
Dr. Hadházy Ákos 11 óra 38 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Tóth Csaba Attila elhagyja
az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal
együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következı határozatot hozta:
78/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza TÁMOP3.2.13-12/1. kódszámú kiírásra vonatkozó pályázata
benyújtásának támogatása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza TÁMOP-3.2.13-12/1. kódszámú, Kulturális
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában címő kiírásra vonatkozó pályázatának benyújtását
azzal, hogy amennyiben a program keretében a 25 % elıleg
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lehívására nem lesz lehetısége, azt az intézménynek a saját
költségvetésébıl kell biztosítania.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a fenntartói
támogató nyilatkozat aláírására, a jegyzıt pedig ezen
dokumentum ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
27.

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c.
pályázaton történı részvételre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot az alábbiak szerint
javasolja elfogadásra:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése pályázatot kíván
benyújtani a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címő kiírásra az I. Béla
Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
intézményben természettudományos laboratórium kialakítására és mőködtetésére.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, a jegyzıt
pedig az ellenjegyzésére.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat nyertessége esetén terjessze
a támogatási szerzıdést jóváhagyás céljából a közgyőlés elé.
4. A támogatási szerzıdés aláírására a Közgyőlés felhatalmazása alapján kerülhet sor.”
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 41 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Hadházy Ákos elhagyja
az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a Humán Bizottság által módosított határozati
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következı határozatot hozta:
79/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
A TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A természettudományos
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban” címő pályázat benyújtása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.1.3-11/2
kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címő kiírásra
az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola,
Kollégium, Általános Iskola és Óvoda intézményben
természettudományos
laboratórium
kialakítására
és
mőködtetésére.
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2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig az ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pályázat nyertessége esetén terjessze a támogatási szerzıdést
jóváhagyás céljából a közgyőlés elé.
4.
A támogatási szerzıdés aláírására
felhatalmazása alapján kerülhet sor.
Határidı:
Felelıs:

28.

a

Közgyőlés

2012. május 15. (a pályázat benyújtására)
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe
vonása a Vis Nova pályázati projekt esetében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A Polgármesteri Hivatal fogja ellátni a projektmenedzseri feladatokat. Külön
szervezetet állítanak fel erre vonatkozóan? A Polgármesteri Hivatal hogyan tudja majd ellátni
ezt a feladatot?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nincs változás, korábban is a Polgármesteri Hivatal látta el
kiválóan a projekt menedzsmentet. Plusz költség nem jelenik meg, a projektben dolgozó
kollégák bérét és annak járulékait elszámolják.
Horváth István polgármester 11 óra 45 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı
képviselı.
A polgármester átveszi az ülés vezetését.
Ilosfai Gábor: Bizonyos kollégák bére ebbıl az összegbıl kerül kifizetésre? Ezt külön kell
kezelni. Van erre plusz ember, vagy a meglévı munkakörük ellátása mellett látják el a
feladatot?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nincs plusz kolléga, a meglevı létszámba tartozó kollégák
látják el a feladatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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80/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
A Polgármesteri Hivatal kedvezményezetti körbe vonása a Vis
Nova pályázati projekt esetében
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalát, hogy a Central Europe program VIS
NOVA pályázati projekt partnerségi megállapodásában új
partnerként részt vegyen, valamint az önkormányzattal
megkötött társfinanszírozási támogatási szerzıdésben is a
projektben résztvevıként nevesítésre kerüljön 2012. január 1-i
hatállyal.
2.
A Közgyőlés a VIS NOVA programban a Polgármesteri
Hivatal részére az alábbi tevékenységeket rögzíti:
- Ellátja a projektmenedzsment feladatokat
3.
A Közgyőlés a VIS NOVA program költségvetését két
részre bontva határozza meg az Önkormányzat és a Hivatal
költségvetését:
Szervezet
Polgármesteri
Hivatal
Önkormányzat

Határidı:
Felelıs:

Költségtípus
Személyi költségek
Adminisztratív
költségek
Külsı szakértık
Utazás és szállás
Találkozók,
rendezvények
Promóciós költségek
Beszerzések
Beruházások
Egyéb
Teljes költség

2012. április 27.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Teljes költség
€ 83 650,00
€ 0,00
€ 76 750,00
€ 17 000,00
€ 8 000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100 000,00
€ 0,00
€ 285 400,00

29.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2012. I.
negyedév)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı –9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Kıvári László és Fajszi Lajos képviselık nem vettek részt a szavazásban.)
81/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatokról (2012. I. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2012. január 1. – 2012.
március 31. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
30.

2012. április 27.
Horváth István polgármester

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja a kiosztásra került javaslattal kiegészíteni a határozati javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az 57/2012. sz. határozattal kapcsolatban az eddigi 100 millió Ft-ot átadják a
Diákétkeztetési Kft-nek, hogy a veszteség pótlására használja fel. Többször jelezte, hogy nem
ért egyet a Diákétkeztetési Kft. létrehozásával. A perrıl is szeretne tájékoztatást kapni.
Dr. Haag Éva: A Diákétkeztetési Kft. gyakorolta az elıvásárlási jogát és a bíróság indoklása
szerint az önkormányzat nyilatkozata nem volt elegendı ahhoz, hogy elfogadja az elıvásárlási
joggal való élést. A bíróság jogi álláspontja az volt, hogy szükséges lett volna a
Diákétkeztetési Kft. külön nyilatkozata is az elıvásárlási jog gyakorlásáról. És mivel ez nem
történt meg, ezért nem fogadta el a bíróság az elıvásárlási joggal való élést. Ez ellen a
Kúriához fordultak. Azért, hogy ne veszítsenek idıt, az önkormányzat megvásárolta a Garay
Éttermet. A közgyőlés tagjai korábban tájékoztatást kaptak a vásárlásról.
Dr. Tóth Gyula 11 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Amreinné dr. Gál Klaudia:
kötelezettségérıl van szó.

A

Kúria

További kérdés, hozzászólás nem volt.
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felülvizsgálati

kérelmének

illetékfizetési

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
82/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról
I.
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
24/2012.(II.2.),
41-42/2012.(IV.5.),
Közgyőlése
46/2012.(IV.5.), 48/2012.(IV.5.), 52-57/2012.(IV.5.) szekszárdi
öh. számú határozatok végrehajtásáról, és az eltelt idıszak
eseményeirıl szóló beszámolót jóváhagyja.
2.) A közgyőlés a 10/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
május 15-ig meghosszabbítja.
3.) A közgyőlés a 11/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
május 15-ig meghosszabbítja.
4.) A közgyőlés a 12/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
május 15-ig meghosszabbítja.
II.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító
tulajdonosa jóváhagyja a hivatalnak a peres illeték határidıre
történı lerovása ügyében tett intézkedését és azt a
Diákétkeztetési
kft.
részére
történı
visszatérítendı
támogatásként jelöli meg, melyet a cég köteles 2012. december
31. napjáig visszatéríteni.
III.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – a 216/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozat
alapján – a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. által a Garay pince
megvásárlására felvett hitelt biztosító szerzıdés, továbbá az ezt
biztosító – a közgyőlés 250/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
határozatával jóváhagyott – készfizetı kezességi szerzıdés
összegét az elfogadott 81 millió Ft-tól eltérıen 79,2 millió Ft
csökkentett összeggel jóváhagyja.
IV.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jelen határozatával megerısíti a 120/2011.(VI.30.)
számú, 2011/2012. tanév, nevelési év osztályai csoportjai tárgyú
határozatában foglaltakat az alábbi kiegészítéssel:
A határozat V.) pontja helyébe az alábbi nyilatkozat lép:
„V. A közgyőlés nyilatkozik, hogy az igénylı fenntartói körén
belül a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénykı
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
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érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetıség. „
A határozat kiegészítésre kerül az alábbi VIII. ponttal:
„A létszámcsökkentésrıl szóló döntéssel kapcsolatos
jogviszony megszüntetı okiratok kiállításának dátumát a
közgyőlés 2011. szeptember 1. napjában határozza meg.”
Határidı:
I., III. , IV. pontok tekintetében: 2012. április 27.
II. pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs:
31.

Horváth István polgármester

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának 2011. évi
megvalósulásáról

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
32.

Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Ács Rezsı alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
83/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésre.
2.
A Közgyőlés a pályázati feltételekben foglaltaknak
megfelelıen 1.897.280 Ft önerıt biztosít a 2012. évi
költségvetés pályázati tartaléka terhére.
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3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, a jegyzıt a dokumentumok ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés a 2012. évi nyári gyermekétkeztetést a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. bevonásával kívánja
megvalósítani, meleg étel formájában.
5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2012. szeptember havi rendes közgyőlésen számoljon be arról,
hogy mennyien és milyen módon vették igénybe a nyári
gyermekétkeztetés lehetıségét.
Határidı:
1-3. pontok tekintetében: 2012. május 10. (a pályázat
benyújtására)
4. pont tekintetében: 2012. augusztus 31.
5. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
33.

Hozzájárulás az Epreskert u-i átrakó állomás és hulladékudvar használatba
adásához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Ács Rezsı alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
84/2012. (IV.27.) szekszárdi öh.
Hozzájárulás az Epreskert u-i
hulladékudvar használatba adásához

átrakó

állomás

és

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése hozzájárul, hogy az Önkormányzat térítésmentesen
az Alisca Terra Kft. használatába adja a szekszárdi 4038/4 hrszú (Epreskert u. 9.) ingatlant átrakó állomás és hulladékudvar
üzemeltetése céljából.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a használatot
rögzítı megállapodás aláírására, a jegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 30.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester
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34.

Kérdések, interpellációk
-

Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez az Agóra beruházásról

Ilosfai Gábor: A legutóbbi közgyőlésen tárgyalták a Mővelıdési ház felújításával
kapcsolatos beszámolót. Célszerő lenne a mostani közgyőlésen is errıl néhány szót ejteni,
hiszen voltak olyan kérdések, melyek nem voltak lezárva akkor. Azóta történt valamilyen
lépés ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Sikerült szerzıdést kötni a pályázóval? Sikerült a
közbeszerzési eljárást rendesen lefolytatni? Az irányító hatóságnak mi a véleménye a
szerzıdéskötésrıl? Tájékoztatást szeretne kérni, hogyan áll az ügy jelenleg.
Horváth István: A legutóbbi közgyőléshez képest koncepcionálisan nem változott semmi. A
városfejlesztı cég, illetve a hivatal munkatársai folyamatosan egyeztetnek az NFÜ-vel,
valamint a városrehabilitációval kapcsolatos keretmegállapodás gyızteseivel a mővelıdési
ház beruházás befejezésérıl. Délután lesz egy egyeztetés. Most lesz lezárva a pontos mőszaki
tartalom és a pályázati kiírásnak való megfelelıség. A cél az, hogy május végére
megállapodást tudjanak kötni és júniusban kezdıdjön a munka. Jogos a felvetése, kölcsönös
az aggódás erre vonatkozóan. Úgy látja, hogy ez megnyugtatóan fog rendezıdni. Ebben a
pillanatban a szakmai egyeztetések folynak, és május végére lezárul ez a folyamat. Május 19ig tájékoztatja a képviselıket arról, hogyan áll az ügy.
-

Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez „Szemét a belvárosban?”
címmel

Ilosfai Gábor: Ezt a kérdést egy megkeresés miatt teszi fel. Péntekenként a Garay téren lévı
szórakozó helyiségeknél szórakoznak a fiatalok. Szombat reggelre nagy szemét keletkezik a
Garay téren. A szemétszállító cég, illetve aki tisztán tartja a területet csak hétfın reggel végzi
el a takarítást. Szombaton és vasárnap nagy szeméthalom keletkezik, ami nincs eltakarítva. A
turisták, gyerekes családok sétálnak hétvégén a téren. Van lehetıség arra, hogy a
szórakozóhely üzemeltetıjét rábírják arra, hogy tisztán tartsa a területet? Vagy ha erre nincs
lehetıség, akkor mit tudnak tenni ebben az ügyben?
Horváth István: A következı közgyőlésen erre vonatkozóan tájékoztatást fog adni.
Mindegyik variáció lehetséges, az is, hogy az ALISCA TERRA Kft. takarítsa fel a területet,
de ennek díja van. Adott esetben az ott levı szórakozóhelyek tulajdonosainak kellene a
takarítást kifizetni. Tájékozódni fog ezzel kapcsolatban, és a következı közgyőlésen fog
tájékoztatást adni ezzel kapcsolatosan.
-

Ilosfai Gábor interpellációja Horváth István polgármesterhez
fülkeforradalmi naptár bevezetése Szekszárdon” címmel

„A

Ilosfai Gábor: Úgy van meghirdetve a városban, hogy április 29-én fogják megtartani a
Majálist Szekszárdon. Ezt nem nagyon érti, nem támogatja. Magyarországon 1890. óta
ünneplik Május 1-jét. Nem érti, hogy az idıpontot miért kellett elıre hozni. Felhívta a Babits
Mővelıdési Ház igazgatóját, és azt mondta, hogy azért hozták elıre a majálist, hogy az
emberek itthon legyenek és kedden nem lennének itthon. Mi volt a döntés alapja? Miért kell a
Majálist április 29-én tartani?
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Horváth István: A szervezıknek volt egy praktikus javaslata, április 28-án szombaton lesz a
futóverseny, mint társrendezvény csatlakozik hozzá a Majális. Ezt az igényt mérlegelték, és
úgy döntöttek, hogy ezen a napon lesz egy rendezvény.
Ilosfai Gábor: A Május 1-jét 120 éve ünneplik Magyarországon, mely igen nagy ünnep és az
emberek erre számítanak is. Nem ért egyet ezzel, de a választ elfogadja. A jövıben kéri, hogy
a Majálist május 1-jén tartsák.
Dr. Tóth Csaba Attila: Ügyrendi javaslata és kérése, tekintettel arra, hogy a mai közgyőlés
bizonytalan kezdése miatt nem tudott részt venni az ülés elején, interpellációkat szeretne most
bejelenteni. Kéri polgármester urat, adjon lehetıséget arra, hogy két interpellációt feltehessen.
Horváth István: Az SZMSZ szerint erre nem lenne mód, de polgármesterként megadja a
lehetıséget. Kéri, hogy adja meg az interpellációk címét.
Dr. Tóth Csaba Attila: Az egyik interpellációjának címe: „Mikor szőnik meg Szekszárdon a
kettıs mérce?”, a másik interpelláció címe „Május 1. vagy június 4.?”
-

Kıvári László interpellációja Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzıhöz az E-On
tevékenységével kapcsolatban, illetve hulladékkal kapcsolatos témában

Kıvári László: A város a Környezetbarát Települések Szövetségéhez tartozónak érzi magát,
akkor kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Képviselıi bejelentést küldött jegyzı asszonynak,
hogy tőrhetetlen, ahogy az E-On csonkítja a fákat Szekszárdon azon a címen, hogy belógnak a
drótok közé. Fényképekkel lehet alátámasztani, hogy barbár módon végzik. Napokig ott
voltak a levágott faágak, gallyak, aztán két-három nap múlva eltőnt. Ezt egy település nem
tőrheti el szó nélkül. Ezért tette a bejelentést. A másik probléma, hogy változatlanul nagyon
sok az illegálisan lerakott szemét. Akik kint jártak a helyszínen, találtak olyan nyomokat, ami
alapján beazonosítható, hogy ki vitte oda a szemetet. Errıl a múlt héten a Szekszárdi
Vasárnapban meg is jelent egy cikk. Mi történt ezután? Jó lenne az alapján rendırségi
feljelentést tenni, és az eljárás megindulna, és errıl a nyilvánosságot tájékoztatnák. A héten
megalakult az önkéntes „hulladék kommandó”, a megyei könyvtárban volt egy rendezvény.
Kéri, hogy segítsék az önkéntesek tevékenységét.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Tekintettel arra, hogy teljes körő információval nem
rendelkezik, illetve, hogy az SZMSZ-ben foglalt 15 napos határidın belül információt kaphat
az E-On-tól, élni szeretne azzal a lehetıséggel, hogy 15 napon belül megadja a választ írásban
és a következı közgyőlésen napirendre tőzik az interpellációra adott választ.
- Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez „Mikor szőnik
meg Szekszárdon a kettıs mérce?” címmel
Dr. Tóth Csaba Attila: A Barát János utca és az úgynevezett „Chicago” városrész állapota
mellett nem mehet el most már a közgyőlés szó nélkül. Nem csupán a Gazdasági Bizottságnak
a feladata, nem csupán egyéni képviselınek, Máté Péternek a feladata, hanem a közgyőlésnek
is dolga van ezzel. Tegnap is kint voltak, a mai napon közgyőlés elıtt is kint volt, megnézte,
hogy milyen állapotok vannak. Tudomása van róla, hogy az ÁNTSZ és a hivatal is kint volt,
megállapodtak a cigány kisebbségi önkormányzattal, hogy ık az odavitt konténerekbe
berakják az ott felgyülemlett szemetet. Azt látta, hogy az odavitt öt konténerbe jobbára azokat
a szemeteket rakták bele, ami még ott sem volt korábban. De azért abból a szemétbıl is jutott
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a konténerbe, de az öt konténer már tele van. Meglátása szerint oda még 10 konténer kellene,
hogy azt a mennyiségő szemetet elszállítsák. Hogyha valaki esetleg egy záróvonalat átlép,
azonnal helyszíni bírsággal, 50.000 Ft-tal büntetik. Azoknak az állampolgároknak, pedig akik
saját környezetükben egyszerően emberhez méltatlan módon helyezik el a szemetet, azoknak
még segítséget nyújtanak. Ki fogja kifizetni az Alisca Terra Kft-nek az öt konténert? Ha
valaki a Garay téren, vagy más helyen szemetel, feljelentést tesznek ellene, megbüntetik. És a
roma lakossággal mi történik? İket ki bünteti meg? Kéri polgármester urat és a közgyőlést,
hogy a kettıs mércét szőntessék meg. Döbbenetes, ami ott van, a megoldásra lenne kíváncsi.
Példát kellene találni, vagy példát kellene mutatni.
Horváth István: Sokunk számára aggasztó problémára hívta fel Tóth Csaba képviselı úr a
figyelmet. Nincs ebben kettıs mérce, még hogyha valóban néha úgy is tőnik. A szóban forgó
területre vonatkozóan többször megkeresték az ott lakók, illetve a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vezetıje is jelezte, hogy valamiért oda sok szemét került, hogy azt a város
mikor viteti el. Azt a tájékoztatást adta, hogy a város nem viteti el. Sıt a város közmunkásokat
sem ad arra vonatkozóan, hogy onnan elvigyék a szemetet. Hiszen nem a város más területén
lakók vitték oda a szemetet, hanem az ott lakók pontosan tudják, hogy kik vitték oda azt a
szemetet. Azok a lakók akik rendelkeznek érvényes közszolgáltatási szerzıdéssel, most is a
szemetet ingyen elvihetik a hulladékudvarba. Ezt az ott lakók oldják meg. A városban május
végén van lomtalanítás, minden lomot, amit kiraknak az utcára bárhol, azt a város köteles
elvinni és el is viszi. A „Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretén belül minden egyes
szekszárdi lakosnak felajánlják, hogy ha rendbe akarja tenni a környezetét, vagy ha nagyobb
szemét van, akkor biztosítanak konténert, de azzal a feltétellel, hogy az ott lakók pakolják azt
meg és az ı munkájukkal van az a terület rendbe téve. Ha ebben a lakók partnerek, akkor a
„Szépítsük együtt Szekszárdot” program keretén belül jelentkezhetnek erre. Felkérte
alpolgármester asszonyt, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a környéken lakók a
közszolgáltatási szerzıdésben foglaltaknak eleget tettek-e. Amennyiben nem, akkor elıször
figyelmeztessék ıket, hogy közszolgáltatási szerzıdést kössenek az Alisca Terra Kft-vel,
ebben az esetben ingyen elvihetik a hulladékudvarba a szemetet. És abban az esetben, ha nem
fizetik a szemétdíjakat, egyéb közszolgáltatási díjakat, azokat jelzálog formában jegyezzék be
az ott lévı ingatlanokra. Jelen pillanatban ez a fajta koncepció van azon a területen, amely
törvényes és legális, és ebben nincs kettıs mérce. Elindult már három héttel ezelıtt
alpolgármester asszony vezetésével az un. „hulladék kommandó”, felülvizsgálják, hogy a
lakók a környezetüket tudatosan tartják-e rendben, tehát megfelelnek-e a segélyezés azon
kitételének, hogy tartsák rendben a környezetüket és ne szemeteljenek. Jelen pillanatban a
jegyzıkönyvek feldolgozása van folyamatban, de most már több segély kifizetését
felfüggesztették. Addig, amíg a környezettudatosságuk nem fog érvényesülni az ott lakóknak,
addig a segélyek kifizetéséhez nem járul hozzá. A kamerarendszer kiépítése tárgyában
pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
Dr. Tóth Csaba Attila: Abban az esetben elfogadja a választ, hogy ez a téma ne kerüljön le
napirendrıl, az eseményeket kísérjék figyelemmel.
Horváth István: A májusi közgyőlésen tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy mi lett az
intézkedéseknek az eredménye.
Dr. Tóth Csaba Attila: Elfogadja ilyen értelemben a választ.
-

Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez „Május 1.
vagy június 4.?” címmel
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Dr. Tóth Csaba Attila: Tavaly június 3-án írta alá köztársasági elnök a nemzeti
összetartozásról szóló törvényt, amely kimondja, hogy június 4-e a nemzeti összetartozás
napja. Ez összekapcsolódik Trianonnal, és összekapcsolódik azzal, hogy nemcsak határon
belül, hanem határon túli nemzetrészekben élı magyarokkal egy közösséget alkotunk.
Javaslata, illetve kérése, hogy polgármester úr, mint országgyőlési képviselı, egyet tudna
érteni azzal a felvetéssel, hogy június 4-ét tegyék munkaszüneti nappá? Fel tudja vállalni
ennek a tolmácsolását a törvényhozás felé?
Horváth István: Szekszárd Város elsı volt a városok között, aki városi ünneppé tette június
4-ét. Példa értékő volt Szekszárd város részérıl az, hogy az állampolgársági eskütételben az
élen jár Magyarországon és több, mint 400 honfitársunk az elmúlt évben itt tett
állampolgársági esküt a Szüreti fesztiválon és március 15-én. Bárhol az országban kellı
méltósággal fogadták a megemlékezéseinket. A június 4-ével kapcsolatosan több
képviselıtársa kezdeményezett hasonló javaslatot. Ebben is tájékozódik és a májusi
közgyőlésen írásban fog erre vonatkozóan választ adni.
Dr. Tóth Csaba Attila: A munkaszüneti napok nemzetgazdasági kérdést is jelentenek,
viszont Május 1-je a munka ünnepe csak bizonyos rétegnek az ünnepe az országban, azonban
június 4-e minden magyar embernek ünnepe és a cserét ezért javasolja.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 óra 30 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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