Szám: IV.144-5/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 27-én (csütörtökön) 9 óra
20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás Ákos, Csillagné Szántó
Polixéna, Csernus Péter, Fajszi Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos,
Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László Máté Péter,
Schoeck Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 18 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István polgármester, Horváth Jánosné, Jobban Zoltán képviselı
Távolmaradt: Horváth Tibor képviselı
Ülés közben érkezett: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Leposa Gyula osztályvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Szabó Alíz a Humánszolgáltató Központ munkatársa,
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje

Dr. Haag Éva: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Bejelenti, hogy Horváth István polgármester úr távollétében az ülést ı vezeti.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a pótlólag kiküldött anyagban szereplı 124.
számú elıterjesztést. Kéri a napirendre vonatkozó hozzászólásokat.
Dr. Hadházy Ákos: Interpellációt intéz az aljegyzıhöz az ebnyilvántartással kapcsolatban.
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Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció javasolja, hogy a közgyőlés a 2. napirendi pontot követıen a
9. napirendi pontot tárgyalja meg, továbbá javasolja, hogy a meghívóban szereplı 6., 7. napirendi
pontokat a közgyőlés vegye le napirendjérıl.
Kıvári László: Interpellációt intéz Leposa Gyula osztályvezetıhöz a közvilágítással
kapcsolatban.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a 112. számú
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: Kérdést intéz az aljegyzıhöz a Garay téri Általános Iskola épületével
kapcsolatban.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Bejelenti, hogy Horváth István polgármester úr parlamenti
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, valamint Jobban Zoltán és Horváth Jánosné
képviselık jelezték távollétüket.
További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel javaslatát a 124. számú elıterjesztés felvételére
vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 6., 7. napirendi pontok, valamint a 112. számú elıterjesztés napirendrıl
történı levételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció javaslatát, amely szerint a 2. napirendi pontot követıen
a 9. napirendi pontot tárgyalja meg a közgyőlés. A javaslatot a közgyőlés – melynek létszáma
18 fı – 18 igen szavazattal elfogadta.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 18 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…./2010. (….)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(120. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 287/2007. (VI.27.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(119. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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3./

Javaslat Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának módosítására
(113. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának, valamint a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának
módosítására
(114. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyására
(111. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(109. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

7./

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2009. évi
tapasztalatairól
(64. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

8./

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról
(70. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Közterületek elnevezése
(118. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

A Kistérségi Társulással közoktatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítása
(115. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
módosítása
(117. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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12./

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

13./

Javaslat pályázat benyújtására a Dél-Dunántúli Operatív Program „Térségi Alapú
Komplex Turisztikai termékcsomagok kialakítása” konstrukciójához/komponenséhez
(124. számú elterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Tájékoztató a távhıszolgáltatás
hıdíjkedvezményeinek módosításáról

15./

Interpellációk, kérdések:
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja az aljegyzıhöz az ebnyilvántartással kapcsolatban
- Kıvári László interpellációja a közvilágítással kapcsolatban
- Ilosfai Gábor kérdése az aljegyzıhöz a Garay téri Általános Iskola épületével
kapcsolatban

lakossági

és

nem

lakossági

fogyasztók

ZÁRT ÜLÉS:
16./

Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(110. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

17./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(121. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

…./2010. (….)
4/2010. (III.9.)

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
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Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága tárgyalásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A könyvvizsgálói vélemény kiosztásra került, kéri, hogy vegyék
figyelembe.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elírások, tévedések a helyükre kellene, hogy kerüljenek a rendeletben. Például
a címzett támogatás 400 millió Ft-tal kevesebb. Miért? A Pénzmaradvány mibıl tevıdik össze?
Ács Rezsı: Kiegészítésként elmondja, hogy a költségvetés mérlegfıösszegét kellett módosítani,
ez csak technikai jellegő módosítás. Az eredeti összeg ugyanaz maradt. A 2010. évre tervezett
nagy beruházások a tervezett ütemben nem fognak megvalósulni. Mivel ezek átcsúsznak 2011-re,
így a támogatásokat is át kellett csoportosítani. Normál menetben év végén is módosíthatták
volna a költségvetést, de a hivatal elkészítette az elıterjesztést.
Csanda Gyöngyi: Ismerteti a pénzmaradvány összetételét: 380 millió Ft az intézményi
pénzmaradvány, és 600 millió Ft a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa. A pénzmaradvány a
decemberi bérek járulékaiból, az átcsúszott pályázati pénzekbıl, és egyéb kötelezettségek 2010re történı átcsúszásából tevıdik össze.
Ilosfai Gábor: Az eredeti pénzmaradvány 1 milliárd forint volt, ez most 600 millió forintra
csökkent. Ez azt jelenti, hogy a beruházások áttolódnak 2011-re?
Ács Rezsı: Igen, egy része át fog tolódni, részben az utófinanszírozás miatt is .
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti a módosító indítványát: technikai hiba szerepel az
elıterjesztésben a pénzmaradvány eredeti összege 1 milliárd forint, és ez módosításra került 600
millió forint összegre a következı évre áthúzódó beruházások miatt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 12
igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 12/2010.(VI.1.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésrıl
szóló
4/2010.(III.9.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzati
fenntartású
közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 287/2007.
(VI.27.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 13/2010.(VI.1.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati fenntartású Közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért
fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007.(VI.27.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

3./

Javaslat Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
105/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Szekszárd
és
Szedres
Intézményfenntartó
Társulása
megállapodásának elıkészítése

Közoktatási
társulási

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd és Szedres Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
felülvizsgált
társulási megállapodását a melléklet szerinti
formában elfogadja.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt pedig a
megállapodás ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 40 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 19 fı képviselı.
4./

Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának, valamint a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának
módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
106/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Szekszárd
és
Medina
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
társulási
megállapodásának, valamint a 2. Számú Óvoda és
Bölcsıde alapító okiratának módosítására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd és Medina Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása
felülvizsgált
társulási megállapodását a melléklet szerinti
formában elfogadja.
2. A közgyőlés a 2. számú Óvoda és Bölcsıde
alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
3. A közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt pedig a
megállapodás ellenjegyzésére.
4. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosító alapító okirat és az alapító okirat
aláírására, valamint felkéri az aljegyzıt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészítésként elmondja, hogy a szükséges eljárást lefolytatták, az
érintettek gyakorolták a véleményezési jogukat.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.
107/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010. január
29-én elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatát
jóváhagyja.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az anyagban szerepel, hogy a fejlesztı pedagógusi állás nincs betöltve. Miért?
A jelzırendszernek kik a tagjai? Mi az oka annak, hogy nem mőködik a jelzırendszer?
Szabó Alíz: A fejlesztı pedagógusi állást hamarosan betöltik, a tárgyalások már folyamatban
vannak. A társadalmi szervezetektıl nem kaptak jelzést az elmúlt évben, de ez nem azt jelenti,
hogy nincs kapcsolatuk egymással.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

10

108/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Városi gyámhivatal tevékenységérıl,
valamint
az
önkormányzat
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6)
bekezdése
alapján
megtárgyalta
a
Városi
Gyámhivatal
tevékenységérıl,
valamint
az
önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2009. évi beszámolót,
és azt elfogadja.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Horváth István polgármester

Kerekes Csaba 9 óra 49 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 18 fı képviselı.
7./

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2009.
évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dölles Lászlóné: Kiegészítésként elmondja, hogy az elıterjesztésben szerepel, hogy egy
önkormányzat nem fizette be a tagdíjat, de mára ez is megoldódott, mert befizetésre került a díj,
így nem tartozik egy önkormányzat sem.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
109/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény
6. § (4) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárd és
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Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének
2009. évi tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Horváth István polgármester

8./

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi
munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Kıvári László: A beszámolóban szerepel, hogy 2009-ben kettı darab közösségi gépkocsi
beszerzése történt, az egyiknek Szekszárd város az üzemeltetıje. A gépkocsit „Elsısorban
közoktatási intézménybe bejáró gyermekek, tanulók szállítására, valamint a közoktatási célon túl
szociális, gyermekjóléti, egészségügyi illetve kulturális és közösségi célokra is hasznosíthatják.”
Ez pontosan mit jelent? Korábban szó volt arról, hogy ezt a gépkocsit a testvérvárosi
kapcsolatokban is használhatják. De erre nem kerülhet sor.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A közösségi busz beszerzése ÖM támogatás során történt, amelyhez
részletes szakmai programot kellett benyújtani. A támogatás feltétele, hogy 5 évig csak
meghatározott célokra – elsısorban közoktatási feladatokra – lehet a buszt használni, ellenkezı
esetben vissza kell fizetni a támogatás egy részét. A programban meghatározott célokon nem a
testvérvárosi kapcsolatok értendık.
Kıvári László: Tudomása szerint a közelmúltban egy – az iskolások számára szervezett –
hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendezvényre az Alisca Terra Kft. sem kapta meg a buszt.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A buszt intézmények igényelhetik, az önkormányzat gazdasági
társaságai nem.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Elmondja, hogy a Lugosi Baráti Társaság részére sem lehetett megkapni a buszt,
amikor a szekszárdi diákok utaztak ki versmondó rendezvényre. Javasolja, hogy ne a
Polgármesteri Hivatal döntsön a busz igénybevételérıl, hanem a bizottságok dönthessenek róla.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ez nem bizottsági hatáskörbe tartozik. Próbálják figyelembe venni a
felhasználási célokat, vagy pedig vállalják fel egy esetleges ellenırzés következményét,
amelynek során vissza kell fizetni a támogatást.
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További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

110/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás 2009. 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 2009. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs. Horváth István polgármester

9./

Közterületek elnevezése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság határozatát: a Bizottság az
alábbi közterület elnevezések elfogadását javasolja a Közgyőlésnek az Ipari Parkban:
„A” jelő utca: Rosner Gyula utca;
„B” jelő utca: Wopfing utca;
„C” jelő utca: Margaréta utca;
„D” jelő utca: Avar út;
„E” jelő utca: Pipacs utca;
„F” jelő utca: Szarkaláb utca.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A Kisbödı utcából nyíló „Kisbödıhegynek” nevezett utcarészen helyrajziszámot
kellene használni, mert nem belterület. Javasolja a belterületbe csatolását ennek a területnek, és
kapjon új utcanevet. A hivatal Építési Osztálya korábban a használatbavételi engedélyt ezen a
területen „Kisbödıhegy utca” elnevezéssel adta ki. Most viszont pont a hivatal hívta fel az ott
lakókat, hogy amennyiben nem helyrajzi számot használnak büntetést fognak kiróni rájuk.
Javasolja, hogy a hivatal ezt az eljárását függessze fel.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Külterület elnevezésérıl nem tudnak dönteni, a belterületbe csatolást
pedig az érintetteknek kell kezdeményezniük. Ennek jogi akadálya nincs.
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Kıvári László: 2001. januárjában kötött a hivatal a lakókkal egy megállapodást erre vonatkozóan.
Miért nem oldották már meg ezt a problémát?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem ismeri az elızményeket, de utána fog nézni.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı - 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
111/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Közterületek elnevezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 961992. (III.12.) Kt. rendeletben
biztosított jogkörében eljárva az alábbi közterületek
elnevezését határozza el:
Ipari Park területén lévı utcák:
’A” jelő utca

6008/26 hrsz. Rosner Gyula utca

„B” jelő utca

6008/26 hrsz. Wopfing utca

„C” jelő utca

6008/26 hrsz. Margaréta utca

„D” jelő utca

6008/26 hrsz. Avar út

„E” jelő utca

6008/26 hrsz. Pipacs utca

„F” jelő utca

6008/26 hrsz. Szarkaláb utca

A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2010. június 4.
Felelıs: Amreinné dr. Gaál Klaudia aljegyzı
10./

A Kistérségi Társulással közoktatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter nem vett részt a szavazásban.
112/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Kistérségi Társulással közoktatási feladatok
ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése alábbi társulásainak a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött
feladat-ellátási
megállapodásai
mellékelt
módosításait elfogadja:
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Szekszárd
és
Szálka
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd
és
Medina
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi
Társulása
Szekszárd
és
Szedres
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
2. A közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulással pedagógiai szakszolgálati
feladatok
ellátására
kötött
feladat-ellátási
megállapodást a mellékelt formában elfogadja.
3. A közgyőlés felkéri az
megállapodások aláírására.

alpolgármestert

a

Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Haag Éva alpolgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

11./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
113/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
2010. évi Közbeszerzési Terv módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervének 2. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési
Tervben történı átvezetésérıl.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

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

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter nem vett részt a szavazásban.
114/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 33/2010. (III.4.), 45-47/2010. (IV.15.),
49-50/2010. (IV.15.), 52/2010. (IV.15.), 55-57/2010.
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(IV.29.), 59-71/2010. (IV.29.), 72-76/2010. (IV.29.),
80-81/2010. (IV.29.), 83-90/2010. (V.13.), 91103/2010. (V.13.) szekszárdi öh. számú határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Határidı: 2010. május 27.
Felelıs: Horváth István polgármester

13./

Javaslat pályázat benyújtására a Dél-Dunántúli Operatív Program „Térségi Alapú
Komplex
Turisztikai
termékcsomagok
kialakítása”
konstrukciójához/komponenséhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
115/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása a Dél-dunántúli Operatív
Program „Térségi alapú komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása”
c.
konstrukciójához/komponenséhez
a
„Gemenc
komplex turisztikai fejlesztése” címmel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a Dél-dunántúli Operatív
Program „Térségi alapú komplex turisztikai
termékcsomagok
kialakítása”
c.
konstrukciójához/komponenséhez a „Gemenc
komplex turisztikai fejlesztése” címő pályázat
benyújtását.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képezı Konzorciumi
együttmőködési megállapodás aláírására.
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Határidı: Az 1. pont tekintetében: 2010. június 14.
A 2. pont tekintetében: 2010. június 14.
Felelıs: Horváth István polgármester

14./

Tájékoztató a távhıszolgáltatás lakossági
hıdíjkedvezményeinek módosításáról

és

nem

lakossági

fogyasztók

Dr. Haag Éva: Ismerteti a tájékoztatót.
Kérdés nem volt.
A közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.14.) Kgy. rendelet 34. §
(4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
15./
-

Interpellációk, kérdések:
Dr. Hadházy Ákos interpellációja az aljegyzıhöz az ebnyilvántartással kapcsolatban

Dr. Hadházy Ákos: Az eboltások során többször találkoznak azzal a kérdéssel, hogy az
állattartók, ha új állatot szereznek be, vagy elhullik az állatuk, akkor be szeretnék ezt az
önkormányzatnál jelenteni, de azt a tájékoztatást kapták, hogy erre már nincs szükség. A
közelmúltban az elızı kormány által megváltoztatott ebrendészeti intézkedések miatt az oltások
nyilvántartása valóban nem önkormányzati feladat, de a helyi rendelet elıírja az állatok
nyilvántartásának kötelezettségét.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A vonatkozó FM rendelet valóban módosításra került. Az
önkormányzat viszont változatlanul ellátja az ebek nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségét,
tehát ha valaki ebet vásárol, vagy elhullik az állata, akkor azt változatlanul be kell jelenteni.
Dr. Hadházy Ákos: Elfogadja a választ, de kéri, hogy a helyi lapban tájékoztassák errıl a
lakosságot.
-

Kıvári László interpellációja Leposa Gyula osztályvezetıhöz a közvilágítással
kapcsolatban

Kıvári László: Több területen, bizonyos utcaszakaszokon nincs közvilágítás. Konkrétan a Kırösi
Cs. S. utcában. Mikor fognak ezen problémák megszüntetésére megoldást találni?
Leposa Gyula: A javítások eléggé nehézkesek a városban, ezért külön egyeztetést
kezdeményeztek az ügyben. Abban állapodtak meg, hogy a közterület-felügyelık által
rendszeresen figyelik a meghibásodásokat. A hibaelhárításra vonatkozó javítási határidıket
figyelni fogják, és a problémákat jelzik a szolgáltatónak.
Kıvári László: Elfogadja a választ.
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-

Ilosfai Gábor kérdése az aljegyzıhöz a Garay téri Általános Iskola épületével
kapcsolatban

Ilosfai Gábor: A közgyőlés eladta az épületet az Egyházmegyének, a vételár kisebb részét
kifizették, de jelentıs része még a mai napig sincs kifizetve. A szerzıdésben nem szerepel, hogy
ha nem kerül kifizetésre az összeg, akkor milyen lépéseket tesznek. 2009. szeptemberében
módosította a közgyőlés a szerzıdést, és fizetési határidıt 2009. december 31-re, továbbá
késedelmi kamat kifizetését kérte a közgyőlés. Azóta ez a fizetési határidı is lejárt, és az
igazgatóság vezetı úr a megfelelı lépéseket megtette, a kiszámlázás megtörtént. A fizetési
felszólítás megküldésre került. Azóta sem történt semmi az ügyben. Az önkormányzat milyen
jogi lépéseket tervez az ügyben? Van-e lehetıség jogi lépések megtételére? Ezeken túl a város
vezetése egyeztet-e az Egyházmegyével a kifizetést illetıen?
Dr. Haag Éva: A hivatal a szükséges lépéseket megtette. A polgármester úr többször egyeztetett
az Egyházmegyével, legutóbb egy héttel ezelıtt személyes egyeztetés történt a püspök úrral.
Május végéig írásbeli javaslatot kapnak a szerzıdésmódosításra, ebben kell megállapodniuk.
Ilosfai Gábor: A legutóbbi módosítást elfogadta az Egyházmegye? Most újra módosítják a
szerzıdést?
Dr. Haag Éva: Ha elfogadta volna az Egyházmegye, akkor lenne módosított szerzıdésük, most
az eredeti szerzıdés van érvényben.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 10 óra 30
perckor berekesztette.

K m f.

Dr. Haag Éva
alpolgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

