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Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról

122/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
185/2009.(VII.29. szekszárdi öh. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárult, hogy a Szekszárdi
Víz-és Csatornamő Kft. 2009. augusztus 10-i határnappal - 160.000 m Ft összegben,
jegybanki alapkamattal, öt éves futamidıvel - a 2009. évi költségvetésrıl szóló 5/2009.(III.4.)
szekszárdi ör. I. B mérlegében foglaltaknak megfelelıen kölcsönt nyújtson az önkormányzat
részére. Önkormányzatunk gazdálkodását jelentıs mértékben befolyásolta, hogy 2011. I. félév
bevételei összességében közel 450 millió Ft- tal maradtak el a módosított elıirányzattól. A
fenti ok miatt szükségessé vált a kölcsönszerzıdés újragondolása, illetve módosítása a
következık szerint:
a) Az esedékes 40 m Ft törlesztı részlet visszafizetési kötelezettsége megszőnik és
mőködési célú pénzeszköz átadásnak minısül, így
b) A kölcsön összege 120 m Ft- ban kerül megállapításra;
c) A fizetendı jegybanki alapkamat természetesen 160 m Ft - ra számítandó;
d) Egyéb feltételek változatlanok maradnak.
Lásd: határozati javaslat
30/2011. (III.8.) szekszárdi öh.
Hulladékkezeléssel kapcsolatos javaslat
A közgyőlés a határozatban felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következı ülésre
tegyen javaslatot a külterületi ingatlanok hulladékkezelési közszolgáltatásának
megszervezésére vonatkozóan.
A Városüzemeltetési és –fejlesztési Igazgatóság vezetıjének tájékoztatása szerint az
elıkészítés folyamatban van, szükséges a határidı meghosszabbítása. Lásd: határozati javaslat
59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi
rendszerérıl szóló 21/1996. (VI. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
A közgyőlés a határozatban felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja felül
az önkormányzat ügykörébe tartozó adóügyi feladatokat ellátó dolgozók érdekeltségi
rendszerérıl szóló 21/1996. (VI. 5.) önkormányzati rendeletet – különös tekintettel a rendelet
3. §-ra -, majd észrevételeivel és módosító javaslatát– amennyiben szükséges – terjessze a
következı rendes közgyőlés elé.
Tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetés még folyamatban van a határozat
határidejének meghosszabbítása szükséges. Lásd határozati javaslat.
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60/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Közszolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos egyeztetés lefolytatása és szerzıdéstervezet
elkészítése
A közgyőlés a határozatban felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jármővel történı
várakozás biztosítását célzó közszolgáltatás ellátására kötendı szerzıdés elkészítéséhez
szükséges egyeztetéseket folytassa le a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel és a közszolgáltatási
szerzıdés tervezetét terjessze a közgyőlés elé.
A Városigazgatási és Rendészeti Osztály vezetıjének tájékoztatása szerint a Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetı igazgatójával az egyeztetés folyamatban van, szükséges a határidı
meghosszabbítása.
Lásd: határozati javaslat
63/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
A Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok 2011. évi munkatervének elfogadása
A közgyőlés felkérte a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság elnökét, hogy negyedévet
követıen, illetve a megszőnését követı ülésen tájékoztassa a Közgyőlést a mőködés során
hozott döntésekrıl.
A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság a 2011. július 25-i ülésén egyeztetést tartott a térfigyelı
kamerák ügyében és határozatában felkérte a Polgármesteri Hivatalt, a Szekszárdi
Rendırkapitányság vezetıjét, az OKTEL Kft. ügyvezetıjét, valamint a Tarr Kft. ügyvezetıjét,
hogy a térfigyelı rendszer bıvítésével kapcsolatosan:
- a már meglévı 5 db térfigyelı kamera és a 2009. évben elkészült javaslatban található 30 db
térfigyelı kamera elhelyezésére vonatkozóan állítsanak fel egy fontossági sorrendet, továbbá
- ezen sorrendet figyelembe véve készítsenek a megvalósításra 3 éves ütemtervet és
árajánlatot.
Az elkészült ajánlatot a Bizottság a 2011. szeptember 20-i ülésén tárgyalásra alkalmasnak
ítélte meg és felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot az elıterjesztés megtárgyalására.
70/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Közterületek elnevezése
A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h)
pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 9/l992. (III.26.) önkormányzati rendeletben
foglaltakra figyelemmel döntött a közterületek elnevezésérıl és felkérte a jegyzıt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Az ügyintézı tájékoztatása szerint a változás a Központi Okmányiroda részére lejelentésre, a
címnyilvántartásban átvezetésre került, az utcatáblákat a hivatal megrendelte.
84/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 4.2.6.
a hitelkonstrukció elfogadása
A közgyőlés a határozatban elfogadta az MFB 2011. április 11-én kelt finanszírozási
ajánlatában 3 havi EURIBOR+RKO1+1,5 %/év mértékő kamattal 20 éves futamidejő
214.695.368- Ft összegő hitelkonstrukcióját. A közgyőlés felkérte a Hivatalt a szükséges
dokumentumok elıkészítésére, továbbá felhatalmazta a polgármestert azok aláírására, a
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jegyzıt a dokumentumok ellenjegyzésére. A határozat határideje 2011. július 31-ig
meghosszabbításra került.
A Pénzügyi Osztály vezetıjének tájékoztatása szerint a hitelszerzıdés aláírásra került.
85/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
Szekszárd füves pálya bıvítése

A közgyőlés a határozatban jóváhagyta a füves labdarúgó pálya bıvítését, továbbá
kötelezettséget vállalt arra, hogy a megvalósításhoz fedezetként 13.108.063 Ft-ot
(10.486.450- Ft+ÁFA) biztosít. A közgyőlés felkérte a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot, hogy 2011. évi költségvetésében a teljes projekt összegét
nevesítetten szerepeltesse, továbbá felkérte a polgármestert a szükséges eljárások
lebonyolítására és a munka megrendelésére.
A Városfejlesztési Kft. ügyvezetıjének tájékoztatása szerint a határozat alapján lefolytatott
füves pálya bıvítése tárgyú beszerzési eljárás eredményeként az önkormányzat a STRABAG
AG-vel (A-9800 Spittal an der Drau Ortenburger str. 27.) kötött vállalkozási szerzıdést a
füves pálya bıvítésére.
Lásd: határozati javaslat
93/2011. (V.18.) szekszárdi öh.
Pályázati önerı biztosítása nyári gyermekétkeztetésre
A közgyőlés a 2011. évi nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatot jóváhagyta és a
pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelıen 1.898.100,-Ft önerıt biztosított a 2011. évi
költségvetés pályázati tartaléka terhére.
A közgyőlés továbbá döntött arról, hogy a 2011. évi nyári gyermekétkeztetést a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. bevonásával kívánja megvalósítani, meleg étel formájában.
A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2011. szeptember havi rendes
közgyőlésen számoljon be arról, hogy mennyien és milyen módon vették igénybe a nyári
gyermekétkeztetés lehetıségét.
Lásd: 226. sz. elıterjesztés
95/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási szerzıdések módosítása
A közgyőlés a határozatban felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a háziorvosokkal,
gyermekorvosokkal, valamint a fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerzıdések 1. számú
mellékletét Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításának megfelelıen
módosítsa. A közgyőlés felkérte a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdések aláírására, a
jegyzıt pedig a szerzıdések ellenjegyzésére. A közgyőlés továbbá döntött arról, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a mőködési engedélyek módosításával járó
költségeket – az érintett orvosok esetében – átvállalja.
A Szociális és Gyámhivatal vezetıjének tájékoztatása szerint a házi gyermekorvosokkal és a
fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerzıdések aláírásra kerültek, a háziorvosok esetében az
aláírás folyamatban van.
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99/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítása
A közgyőlés az I. Béla Gimnázium alapító okiratát az elıterjesztés 1. számú melléklete
szerinti formában határozta meg. A közgyőlés a Szekszárd és Szedres Közoktatási
Intézményfenntartó Társulására vonatkozó társulási megállapodást az elıterjesztés 2. számú
melléklete szerinti formában fogadta el. A közgyőlés felkérte a polgármestert és a jegyzıt a
fenti dokumentumok aláírására, illetve a szükséges további intézkedések megtételére.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a dokumentumok aláírásra kerültek.
100/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda 2011/2012. tanévi osztályai, csoportjai
A közgyőlés a 2011/2012. tanévben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a alapján az I. Béla
Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda többcélú
intézményben jóváhagyta az osztályok és csoportok indítását.
A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatban – az 5/2011. (III.) BM rendelet alapján – az intézményvezetıvel együttmőködve
készítse el az igénylést a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatásra.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a határozatot az intézményvezetı részére a hivatal
megküldte. A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó igénylés szeptember 27-ig
benyújtásra kerül.
111/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Garay Pince megvásárlása
A közgyőlés a határozatban felkérte Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy
folytasson tárgyalásokat a Szekszárdi Garay Pince megvásárlására vonatkozóan. A közgyőlés
a vételi ajánlat legmagasabb összegét 90 M Ft+ áfa összegben állapította meg. Amennyiben
fenti összegnél magasabb vételáron kívánja értékesíteni a tulajdonos a nevezett ingatlant, úgy
a közgyőlés felkérte a polgármestert, hogy terjessze elé az ajánlatot.
A közgyőlés felhatalmazta a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatóját - amennyiben a
kialkudott vételár nem haladja meg a fentiekben meghatározott összeget – az adásvételi
szerzıdés aláírására. A közgyőlés továbbá felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy
nyilvánítson véleményt az adásvételi szerzıdés megkötését megelızıen a kialkudott
vételárról.
Lásd: 163/2011.(VIII.3.) szekszárdi öh.
114/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Lakások és egyéb építmények kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosítása
A közgyőlés a határozatban felkérte a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg milyen szankciót
lehet alkalmazni azokkal szemben, akik a nem lakáscélú funkciójú épület létrehozása esetén a
telken belül kialakított parkolóhelyek használatát nem biztosítják a nyilvánosság számára.
A fıépítész tájékoztatása szerint nincs jogi lehetıség szankció alkalmazására.
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115/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Vásári és piaci díjtételek módosítása
A közgyőlés a határozatban a piaci és vásári díjtételeket jóváhagyta.
116/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Mozgóárusok tevékenységének vizsgálata
A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, miként lehet szabályozni a
mozgóárusok tevékenységét annak érdekében, hogy ne zavarják a lakók nyugalmát.
Lásd 232. sz. elıterjesztés
117/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a KT-Dinamic Kft. tevékenységérıl
A közgyőlés a KT- Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadta.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a KT-Dinamic Kft. ügyvezetı igazgatójának
megküldte.
118/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Caminus Kft. tevékenységérıl
A közgyőlés a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadta és felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy a következı ülésén tárgyalja
meg a Kft. tevékenységi köre bıvítésének lehetıségét.
Az aljegyzı tájékoztatása szerint a szakmai anyag elıkészítése folyamatban van, szükséges a
határidı meghosszabbítása. Lásd: határozati javaslat
119/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
2010. évi Aranykönyvi bejegyzések
A közgyőlés a Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló 14/2011. (IV.12.) önkormányzati
rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett
2010. évi Aranykönyvi bejegyzést jóváhagyta. A közgyőlés megköszönte az Aranykönyvi
Szerkesztıbizottság munkáját és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
bejegyzés határidıre történı elkészíttetésérıl, a Szekszárdi Vasárnap számaként való
megjelenésérıl, a honlapra való felkerülésérıl.
A Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály vezetıjének tájékoztatása szerint az Aranykönyvi
bejegyzés határidıre elkészült, a honlapra felkerült, valamint megjelent a Szekszárdi
Vasárnapban is.
120/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
2011/2012. tanév, nevelési év osztályai, csoportjai
A közgyőlés a 2011/2012. tanévben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a alapján a
határozat szerint jóváhagyta az osztályok és csoportok indítását. A közgyőlés felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatban – az 5/2011. (III.)
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BM rendelet alapján – az intézményvezetıkkel együttmőködve készítse el az igénylést a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a Polgármesteri Hivatal a határozatot az
intézményvezetık részére megküldte.
A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatásra vonatkozó igénylés szeptember 27-ig benyújtásra kerül.
121/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások módosítása
A közgyőlés az alább felsorolt társulásokra vonatkozó, felülvizsgált társulási megállapodásait
az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal elfogadja:
• Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
• Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
• Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
• Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
A közgyőlés felkérte a polgármestert a társulási megállapodások aláírására, a jegyzıt pedig
azok ellenjegyzésére.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásra és a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak megküldésre került.
122/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló az Ipari Park Kft. tevékenységérıl
A közgyőlés az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadta és
felkérte a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy következı ülésén tárgyalja meg az Ipari
Park Kft. és a Vagyonkezelı Kft. tevékenységei összehangolásának lehetıségét.
Az aljegyzı tájékoztatása szerint a szakmai anyag elıkészítése folyamatban van, szükséges a
határidı meghosszabbítása. Lásd: határozati javaslat
123/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
A nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
A közgyőlés a határozatban jóváhagyta az alábbi intézmények alapító okiratait az elıterjesztés
1. számú melléklete szerinti formában:
1. Számú Óvoda Kindergarten
2. Számú Óvoda és Bölcsıde
Gyermeklánc Óvoda
Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Babits Mihály Általános Iskola
Dienes Valéria Általános Iskola
Baka István Általános Iskola
Garay János Gimnázium
I. Béla Gimnázium
A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert a módosító alapító okiratok és az alapító okiratok
aláírására, valamint felkérte a jegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
A közgyőlés továbbá döntött arról, hogy a Wunderland Óvoda alapító okiratának az
elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti módosításával egyetért.
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Az oktatási referens tájékoztatása szerint az okiratok a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához benyújtásra kerültek, a bejegyzés megtörtént.
124/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Megállapodás közoktatási feladatok ellátására
A közgyőlés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §-a alapján Tolna Város
Önkormányzatával kötendı közoktatási feladat-ellátási megállapodást elfogadta. A közgyőlés
továbbá
Fácánkert
Község
Önkormányzatával,
valamint
Bogyiszló
Község
Önkormányzatával kötendı közoktatási feladat-ellátási megállapodást elfogadta.
A közgyőlés felkérte a polgármestert a megállapodások aláírására.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a megállapodások aláírásra kerültek.
125/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai
Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
A közgyőlés a Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés-tervezetét jóváhagyta.
A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert és az alpolgármestereket a bérleti díj
vonatkozásában az egyeztetı tárgyalások lefolytatására, továbbá felhatalmazta a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot a bérleti díj összegének jóváhagyására.
A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására.
A jogi és bizottsági referens tájékoztatása szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a bérleti
díj összegét jóváhagyta, a szerzıdés aláírásra került.
126/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó között létrejövı
feladat-ellátási megállapodások jóváhagyása
A közgyőlés a nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodást
jóváhagyta.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint az ellenjegyzés folyamatban van.
127/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások
módosítása
1.) A közgyőlés a határozat ezen pontjában az alábbi társulásainak a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási megállapodásai módosításait elfogadta:
– Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
– Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
– Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
– Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
– Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
2.) A közgyőlés a határozat ezen pontjában a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással gyógytestnevelési feladatok ellátására kötendı feladat-ellátási megállapodást a
Gyermeklánc Óvodára vonatkozóan elfogadta.
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3.) A közgyőlés a határozat ezen pontjában döntött arról, hogy a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás között
létrejövı feladat-ellátási megállapodást támogatja.
A közgyőlés felkérte az alpolgármestert a megállapodások aláírására.
Az oktatási referens tájékoztatása szerint a határozatot a hivatal a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás részére megküldte, az aláírás folyamatban van.
128/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozása
A közgyőlés a határozatban döntött arról, hogy - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében – alapító tagként részt vesz az Alisca
Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban. A közgyőlés a társulási
megállapodást jóváhagyta, és felkérte a polgármestert a megállapodás aláírására.
A közgyőlés a Társulási Tanácsba Szekszárd Megyei Jogú Város képviseletére Dr. Haag Éva
képviselıt delegálja. A közgyőlés döntött továbbá arról, hogy a társulás mőködésének
költségét 100 Ft/lakos összegben kívánja meghatározni, felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a soron következı ülésére készítse elı a társulási megállapodás módosítását.
A jogi és bizottsági referens tájékoztatása szerint a társulási megállapodás aláírásra került.
Lásd: 147/2011. (VII.30.) szekszárdi öh.
129/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési terv módosítása
A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását jóváhagyta és felkérte a jegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A közbeszerzési referens tájékoztatása szerint az átvezetés megtörtént.
130/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c.
pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
A közgyőlés a határozatban döntött arról, hogy támogatja hogy az önkormányzat a
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése”
címő pályázathoz kapcsolódó mőszaki ellenırzésre, nyilvánosság biztosítására, továbbá a
projektmenedzsment tevékenységekre a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
2/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
kössön szerzıdést. A közgyőlés támogatta a projekt megvalósítására létrejövı Konzorciumot,
továbbá a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás jóváhagyása miatt a döntési jogkört a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra átruházta. A közgyőlés kötelezettséget vállalt, hogy a
projekt költségvetését 2.404.650.937 Ft elszámolható összköltséggel, és 744.463.006 Ft saját
forrással a város 2011. évi költségvetésében és a gördülıtervezésben nevesítetten szerepelteti.
A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a Megbízási Szerzıdéseket, a Konzorciumi
Együttmőködési Megállapodást, valamint a Támogatási Szerzıdést aláírja, valamint a jegyzıt
azok ellenjegyzésére.
Lásd: 216. és 221. sz. elıterjesztések
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131/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Hevesy
György
Természettudományos
Projekt
megvalósításához szükséges technikai álláshelyek

(TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011)

A közgyőlés a TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011 azonosítószámú pályázatról szóló beszámolót
elfogadta, megállapította továbbá, hogy a projekt támogatási szerzıdés szerinti költségvetése
177.450.664 Ft.
A közgyőlés a projekt megvalósításához a Garay János Gimnázium intézmény álláshelyeinek
számát 2 fıvel megemelte, így összesen az álláshelyek száma 53,5 fıre emelkedik. A
pályázathoz szükséges 2 fıt az egyéb tevékenységet ellátók álláshelyen biztosítja a pályázat
megvalósítási és fenntartási idıszakára, így az a 4 fırıl 6 fıre emelkedik.
A közgyőlés felkérte a Garay János Gimnázium vezetıjét, hogy a laborvezetıi és laboránsi
munkakör betöltésére vonatkozó pályázatot írja ki.
A közgyőlés felkérte továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2011. évi költségvetésrıl szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 18. sz. mellékletében a szükséges módosítást vezesse
át, és a soron következı rendelet-módosításkor terjessze a közgyőlés elé.
Az oktatási és pályázati referens tájékoztatása szerint a munkakörök betöltésére vonatkozó
pályázat kiírásra került. A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a költségvetési
rendelet tervezetbe a módosítás beépítésre került. Lásd 229. sz. elıterjesztés
132/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítése
A közgyőlés jóváhagyta, hogy a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítését az AdriÉpker Kft. végezze 10.500.000.- Ft + ÁFA vállalási díj ellenében.
A közgyőlés a beruházás megkezdéséhez a Diákétkeztetési Kft-nek a tulajdonosi, illetve a
Gyermeklánc Óvoda részére a fenntartói hozzájárulást az elıterjesztésben foglaltak szerint
megadta. Felkérte továbbá a Hivatalt a szükséges megállapodás elkészítésére.
A mőszaki ellenır tájékoztatása szerint a szerzıdés aláírásra került, a munkaterületet átadták,
a beruházás jelenleg még folyamatban van, a befejezési határidı módosult.
133/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Felhatalmazás kisajátítási eljárás megindítására a Várköz - Szent László utca összekötı út
megépítése céljából
I.) A közgyőlés a határozatban megerısítette szándékát a Várköz – Szent László utca
összekötéséhez szükséges belterületi közút megvalósítására a Magyar Telekom Nyrt.,
valamint a Magyar Posta Zrt. osztatlan közös tulajdonában lévı 1809/2, valamint 1811/2 hrszú ingatlanokon, továbbá az út megépítéséhez szükséges területrész megvásárlásáról. A
közgyőlés felhatalmazta a polgármestert a szükséges egyeztetés lefolytatására. A közgyőlés
felhatalmazta továbbá a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot az ingatlan adásvétellel
kapcsolatos döntés meghozatalára.
II.) A közgyőlés a határozat ezen pontjában döntött arról, hogy amennyiben a
társtulajdonosokkal lefolytatott adásvételi tárgyalások meghiúsulnak, úgy felhatalmazta a
polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására és lefolytatására.
III.) A közgyőlés felkérte továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
transzformátor állomás áthelyezése nélkül, további területszerzéssel megvalósítható-e és
milyen feltételekkel az út építése.
Az aljegyzı tájékoztatása szerint a kisajátítást a Polgármesteri Hivatal elıkészítette,
amennyiben a felek a vételárban nem egyeznek meg, a hivatal benyújtja a szükséges iratokat a
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kormányhivatalhoz. A mőszaki ellenır tájékoztatása szerint a transzformátor állomás
áthelyezése nélkül az út megépítéséhez nem járult hozzá a Közlekedési Felügyelet.

134/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése”
elnevezéső (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) pályázattal kapcsolatos támogatási szerzıdés
megkötése
A közgyőlés a határozatban kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításához saját
erıként 249 291 200 Ft -ot (104 081 349 Ft önerı, valamint 145 209 851 Ft ÁFA) biztosít.
A Közgyőlés felkérte a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot, hogy három
évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı tervezés) a teljes projekt összegét a
felhalmozási célú bevételek (476 081 349 Ft) és felhalmozási célú kiadások (726 049 253 Ft)
között nevesítetten szerepeltesse.
A pályázati referens tájékoztatása szerint a szerzıdés megkötésre került.
135/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Folyószámla hitelkeret szerzıdés hosszabbítása
A közgyőlés a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete 18.
§ (2) bekezdése alapján az OTP NyRt. Számlavezetı pénzintézettel fennálló 1. 000 m Ft
összegő folyószámla hitelkeret szerzıdést 2011. július 19. -2012. július 19. napjáig
meghosszabbította. A közgyőlés kötelezettséget vállalt a hitel visszafizetésére, és a
mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére. A közgyőlés felhatalmazta a
polgármestert a folyószámla hitelkeret szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a szerzıdés aláírásra került.
137/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
- A közgyőlés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
- A közgyőlés a határozat 8.) pontjában döntött arról, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.vel kötött megbízási szerzıdés 2011. február 25-i módosítását jóváhagyja.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Városfejlesztési Kft. részére megküldte.
- A közgyőlés határozat 9-10.) pontjában a Szekszárd Junior Stars Big Band-del kötött
támogatási szerzıdés határidejét 2012. december 31. napjáig meghosszabbította azzal, hogy
az egyesület köteles a hátralévı tartozásból 2011. december 31. napjáig legalább 400.000,- Ft
összeget megtéríteni. A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés
módosításának elkészítésére, a polgármestert pedig a módosított támogatási szerzıdés
aláírására.
A jogi és bizottsági referens tájékoztatása szerint a Szekszárd Junior Stars Big Band-del a
módosított támogatási szerzıdés aláírásra került.
138/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Ifjúsági Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatása
A közgyőlés a 2011. évi Ifjúsági Keretbıl 730.000.- Ft-ot átcsoportosított a
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• Kinyújtott Kéz Alapítvány,
• „Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány,
• Sportélmény Alapítvány,
• „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány,
• Nyitott Világ Alapítvány,
• Az Egészségért Alapítvány,
• A Keresztény Nevelésért Alapítvány,
• Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
támogatására.
A közgyőlés felkérte a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot, hogy az
átcsoportosítás kerüljön átvezetésre a költségvetésben, valamint a Közoktatási, Mővelıdési és
Sport Osztályt, hogy készítse el a támogatási szerzıdéseket.
A Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztály vezetıjének tájékoztatása szerint a támogatási
szerzıdéseket elıkészítették. A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a költségvetési
rendeletben az átcsoportosítás átvezetésre kerül. Lásd: 229. sz. elıterjesztés
140/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola TÁMOP 3.2.2 „Területi együttmőködések, társulások,
hálózati tanulás” c. pályázatának folytatása, szakmai létszámának határozott idıre szóló
emelése
A közgyőlés a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény
engedélyezett létszámát (egyéb tev. ellátók álláshelyen) 2011. szeptember 1-tıl 2 fıvel
megemelte. A közgyőlés felkérte az intézmény vezetıjét, hogy a létszámnövekedéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
A közgyőlés felkérte továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelete 18. sz. mellékletében a
szükséges módosítást vezesse át, és a soron következı rendelet-módosításkor terjessze a
Közgyőlés elé.
Az oktatási és pályázati referens tájékoztatása szerint a munkáltatói intézkedések
megtörténtek. A költségvetési ügyintézı tájékoztatása szerint a költségvetési rendeletben a
módosítás átvezetésre kerül. Lásd: 229. sz. elıterjesztés
141/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
A közgyőlés határozatban döntött arról, hogy a – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében – alapító tagként részt vesz a Szekszárd és
Térségi Turisztikai Közhasznú Egyesület nevében megalakult TDM - szervezetben.
A közgyőlés felhatalmazta Horváth István polgármestert az Egyesület alakuló ülésén való
részvételre, az alapítási nyilatkozat megtételére. A közgyőlés az Önkormányzat képviseletével
Dr. Haag Éva alpolgármestert bízta meg az egyesület mőködésével kapcsolatban, a bejegyzést
követıen.
A kommunikációs referens tájékoztatása szerint a Tolna Megyei Bíróság Cégbírósága az
egyesületet 2011. augusztus 18-án bejegyezte.

12

142/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Szociális fellebbezések elbírálása
A Polgármesteri Hivatal a döntésrıl értesítette az érintettet.
143/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Strand - és élményfürdı tervezésére és kivitelezésére kötött vállalkozási szerzıdés
módosítása
A közgyőlés, mint a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa felhatalmazását
adta a társaság ügyvezetı igazgatója részére, hogy a Szekszárd, Sport u. 3803/4. hrsz. alatti
ingatlanon megvalósuló strand- és élményfürdı tervezésére és kivitelezésére – az
AQUAPLUS Kútfúró, Építı és Termál Energetikai Kft-vel (6267 Sándorfalva, Sövényházi út
1.) – kötendı vállalkozási szerzıdés módosítást aláírja.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
144/ 2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Strand- és élményfürdı kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerzıdés jóváhagyása
A közgyőlés, mint a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa a határozat
mellékletét képezı vállalkozási szerzıdést jóváhagyta, és felhatalmazását adta a társaság
ügyvezetı igazgatója részére, hogy a Szekszárd, Sport u. 3803/4. hrsz. alatti ingatlanon
megvalósítandó 25X16 m-es sportmedence üzemeltetésére és próbaüzemeltetésére – a BERN
Építı Zrt. vel(7800 Siklós, Sziklai S. u. 7.) – kötendı vállalkozási szerzıdést aláírja.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
145/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Strand- és élményfürdı kivitelezésére vonatkozó engedményezési szerzıdések alapján járó
kifizetések engedélyezése
A közgyőlés, mint a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. alapító tulajdonosa felhatalmazta a
társaság ügyvezetı igazgatóját, hogy az AQUAPLUS Kft.-nek a Conformity Kft-vel, a
REFCO Kft-vel és Saint-Gobain Építıanyag Kereskedelmi Zrt-vel kötött engedményezési
szerzıdése alapján az alvállalkozói díjakat közvetlenül utalja át az alvállalkozóknak.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
146/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet módosításának
elıkészítése
A közgyőlés felkérte a jegyzıt, hogy a 258/2011.(VII.19.) GPB határozat alapján vizsgálja
felül az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
rendeletet és terjessze a közgyőlés szeptemberi ülése elé.
A Jogi és Közigazgatási Igazgatóság vezetıjének tájékoztatása szerint a hivatal a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság októberi ülésére elıterjesztést készít a fizetendı bérleti díjakkal
kapcsolatban. Tekintettel azonban arra, hogy 2012. január 1-tıl új jogszabály lép hatályba,
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szükséges lesz az önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata, ezért indokoltnak tartjuk a
határidı meghosszabbítását. Lásd: határozati javaslat
147/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
módosítása

Társulás

társulási

megállapodásának

A közgyőlés az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyta, és felkérte
a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
A jogi és bizottsági referens tájékoztatása szerint a határozat a társult önkormányzatok részére
megküldésre került, a megállapodás módosításának jóváhagyása folyamatban van az
önkormányzatok részérıl.
148/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
172/2010.(VII.9.) szekszárdi öh. módosítása
A közgyőlés a 172/2010. (VII. 9.) határozatát a 4. pont tekintetében módosította:
„4.
A Közgyőlés az 1848-as emlékmő költségkeretét 17 millió Ft + ÁFA (21,25 millió Ft)
összegben határozza meg, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város funkcióbıvítı fejlesztése
címő, DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú pályázat költségvetésében azt
jóváhagyja.”
A pályázati referens tájékoztatása szerint a projekt költségvetésébe az összeg beépítésre
került.
150/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
EU Önerı Alapra pályázat benyújtása „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának
bıvítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását
célzó komposztáló kiépítése” c. pályázat vonatkozásában
A közgyőlés a határozatban döntött arról, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” címő pályázat (KEOP-1.2.0/2F/092010-0062) vonatkozásában saját forrás kiegészítésének céljából EU Önerı Alap támogatásra
pályázatot nyújt be. A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására, a jegyzıt pedig azok
ellenjegyzésére.
A pályázati referens tájékoztatása szerint az önkormányzat nem felelt meg a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, nem jogosult a pályázaton indulni, ezért szükséges a határozat
visszavonása. Lásd: határozati javaslat
151/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” c. pályázat
II. forduló
A közgyőlés döntött arról, hogy „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” címmel, tervezett nettó 4.829.830.950 Ft összköltséggel pályázatot
kíván benyújtani a második fordulóra, valamint saját forrás kiegészítésének céljából EU
Önerı Alap támogatásra pályázatot nyújt be.
Lásd: 165/2011. (VIII.18.) szekszárdi öh.
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152/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Javaslat ÁFA körbe történı belépésre
A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az ÁFA
visszaigénylésének lehetıségét, készítse elı az ÁFA körbe való belépéshez szükséges döntési
javaslatokat, továbbá dolgozza ki az erre vonatkozó pénzügyi koncepciót.
A Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság vezetıjének tájékoztatása szerint az
ÁFA körbe történı belépésre minden év január 1-tıl van lehetıség, ezért szükséges a határidı
meghosszabbítása. Lásd: határozati javaslat
153/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. részére két kötvény
kibocsátására
A közgyőlés a Szekszárdi Családbarát Strand és Élményfürdı beruházáshoz kapcsolódóan
elfogadta a Raiffeisen Bank Zrt. kötelezı érvényő ajánlatát és annak megfelelıen
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. kettı kötvényt
bocsásson ki. A közgyőlés felhatalmazta a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı
igazgatóját a kötvények kibocsátásához szükséges szerzıdéses dokumentációk aláírására,
továbbá hozzájárult, hogy Bank Ingatlanra elsı helyi jelzálogjogot jegyezhessen be.
A közgyőlés továbbá felhatalmazta a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı
igazgatóját az áthidaló hitelhez kapcsolódó szerzıdéses dokumentációk aláírására.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
154/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó
kötelezettségvállalás
A közgyőlés a határozatban döntött a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által kibocsátott két
darab kötvényhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
155/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. által kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó nyilatkozat
jóváhagyása
A közgyőlés a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. által kibocsátott 2 db kötvénnyel
kapcsolatban felhatalmazta a polgármestert a kötvényekhez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére
megküldte.
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156/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Háziorvosi állás betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
A közgyőlés a határozatban döntött arról, hogy a háziorvosi feladatok ellátására 2011.
augusztus 1. napjától határozatlan idıre, három hónap próbaidıvel, közalkalmazotti
jogviszonyba Dr. Beck Mária Zsuzsannát nevezi ki.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot az érintettnek megküldte.
157/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
A közgyőlés a határozatban döntött a kitüntetı címek adományozásáról és felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a kitüntetések átadásával kapcsolatos elıkészületek megtételére.
A kitüntetı címek az augusztus 20-i ünnepi közgyőlésen átadásra kerültek.

158/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
A közgyőlés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadta. A közgyőlés felhatalmazta a
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
A kommunikációs referens tájékoztatása szerint a határozatot a Polgármesteri Hivatal
megküldte a társulás munkaszervezetének.
159/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Diósberény, Kossuth L. u. 15. sz. alatti ingatlan tulajdoni rendezése
A közgyőlés az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u. 15. (hrsz.: 84) sz.
alatti ingatlanra vonatkozóan elfogadta Diósberény Község Önkormányzatának 400.000 Ft
összegő vételi ajánlatát. A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert az adás-vételi szerzıdés
aláírására.
Az aljegyzı tájékoztatása szerint az adásvételi szerzıdés aláírásra került.
160/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Háziorvosi szolgálat ellátásra kötött feladat-ellátási szerzıdés módosítása
A közgyőlés a határozatban hozzájárulását adta ahhoz, hogy Dr. Domány Eszter háziorvos a
jövıben a Domány-Barki Egészségügyi és Szolgáltató Kft. képviseletében lássa el a IX.
számú felnıtt háziorvosi körzet vonatkozásában a szolgálatot.
A közgyőlés a feladat-ellátási szerzıdés módosítását elfogadta, és felhatalmazta a
polgármestert a szerzıdés aláírására.
A jogi és bizottsági referens tájékoztatása szerint a szerzıdés aláírásra került.
161/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Külföldi meghívások
A közgyőlés a határozatban döntött a külföldi meghívásokról, valamint kinyilvánította, hogy a
kínai Dinghai településsel testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani. A közgyőlés felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatos elıkészületeket
tegye meg.
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A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a külföldi kiutazásokkal és a Szüreti
Napokra történı meghívásokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye meg és gondoskodjon a
költségek kifizetésérıl a 2011. évi költségvetés céltartalékában szereplı „Rendezvények
szervezésére” címén betervezett elıirányzat terhére.
A kommunikációs referens tájékoztatása szerint a kiutazások megtörténtek, a költségek
kifizetésre kerültek. A kínai Dinghai település delegációja 2011. szeptember 21-én tett
látogatást Szekszárd városában, az együttmőködésre vonatkozó szándéknyilatkozat
aláírásának elıkészítése folyamatban van.
162/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Dr. Beck Mária Zsuzsanna közalkalmazotti jogviszonya
A közgyőlés a 156/2011. (VII.19.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosította:
„A közgyőlés a háziorvosi feladatok ellátására 2011. szeptember 1. napjától határozatlan
idıre, három hónap próbaidıvel, közalkalmazotti jogviszonyba Dr. Beck Mária Zsuzsannát
nevezi ki.” A közgyőlés továbbá döntött arról, hogy 2011. szeptember 1-tıl az Egészségügyi
Gondnokság álláshelyeinek számát 1 fıvel megemeli, így összesen az álláshelyek száma 30
fıre változik. A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2011. évi költségvetésrıl
szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet 18. sz. mellékletében a szükséges módosítást
vezesse át és a soron következı rendelet-módosításkor terjessze a közgyőlés elé.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot az érintettnek, valamint az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjének megküldte.
163/2011. (VIII.3.) szekszárdi öh.
Alapítói hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére hitelfelvétel céljából
A közgyőlés - mint a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító tulajdonosa - felhatalmazta a Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szekszárdi 1831/B hrsz-ú 787 m2 területő, valamint a 1831/D
hrsz-ú 61 m2 területő ingatlant – banki hitel igénybevételével - 92 millió Ft + ÁFA vételáron
megvásárolja. A közgyőlés felhatalmazta az ügyvezetı igazgatót 150 millió Ft összegő
bankhitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. A közgyőlés
kinyilvánította, hogy a hitel összegét csak ingatlanvásárlás céljára használja fel.
A Polgármesteri Hivatal a határozatot a Vagyonkezelı Kft. részére megküldte.
164/2011. (VIII.18.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
A közgyőlés a határozatban döntött arról, hogy az „''Agóra Szekszárd'' - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
címő, TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosítószámú pályázat önerejének finanszírozására
pályázatot nyújt be a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
A közgyőlés felkérte a Polgármesteri Hivatalt a pályázatok benyújtásához szükséges pályázati
dokumentációk elıkészítésére, továbbá felkérte a polgármestert azok aláírására, a jegyzıt a
dokumentumok ellenjegyzésére.
A pályázati referens tájékoztatása szerint a pályázat benyújtásra került.
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165/2011. (VIII.18.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” c. pályázat
benyújtása második fordulóra
A közgyőlés a határozatban támogatta, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
-228/2008. (VII.3.) számú határozatával összhangban - „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú
távon egészséges ivóvízzel való ellátása” címmel, tervezett nettó 4.720.910.395 Ft
összköltséggel benyújtsa pályázatát a második fordulóra.
A közgyőlés kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításához saját erıként
2.238.183.618 Ft -ot(1.057.956.019 Ft önerı, valamint 1.180.227.599 Ft ÁFA) biztosít. A
közgyőlés támogatta az EU Önerı Alapra való pályázat benyújtását, továbbá nyilatkozott,
hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból, akkor
azt más módon biztosítani fogja. A közgyőlés felhatalmazta a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
A pályázati referens tájékoztatása szerint a pályázat benyújtásra került.

Szekszárd, 2011. szeptember 23.

Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat
I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 63/2011.(IV.28.),
70/2011.(IV.28.), 84/2011.(IV.28.), 93/2011.(V.18.), 95/2011.(V.26.), 99-100/2011.(V.26.),
111/2011.(V.26.), 114-117/2011.(VI.30.), 119-121/2011.(VI.30.), 123-135/2011.(VI.30., 137138/2011.(VI.30.), 140-145/2011.(VI.30.), 147-148/2011.(VII.19.), 151/2011.(VII.19.), 153157/2011.(VII.19.), 158-163/2011.(VIII.3.), 164-165/2011.(VIII.18.) szekszárdi öh. számú
határozatok végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló beszámolót jóváhagyja.
2. A közgyőlés az 30/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. október 31ig meghosszabbítja.
3. A közgyőlés az 59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. október 31ig meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 60/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. november 30ig meghosszabbítja.
5. A közgyőlés a 118/2011. (VI.30.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. december
31-ig meghosszabbítja.
6. A közgyőlés a 122/2011. (VI.30.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. december
31-ig meghosszabbítja.
7. A közgyőlés a 146/2011.(VI.30.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. december 31ig meghosszabbítja.
8. A közgyőlés a 150/2011. (VII.19.) szekszárdi öh. számú határozatát visszavonja.
9. A közgyőlés a 152/2011. (VII.19.) szekszárdi öh. számú határozat határidejét 2011. december
31-ig meghosszabbítja.
II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat
a 85/2011. (IV.28.) számú szekszárdi öh. határozat alapján lefolytatott füves pálya bıvítése tárgyú
beszerzési eljárás eredményeként a STRABAG AG-vel (A-9800 Spittal an der Drau Ortenburger str.
27.) kötött vállalkozási szerzıdést.
III. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 122/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul, hogy a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. 2011. szeptemberi 30-i határnappal - 120.000 m Ft összegben, jegybanki
alapkamattal, öt éves futamidıvel - a 2009. évi költségvetésrıl szóló 5/2009.(III.4.) szekszárdi ör. I. B
mérlegében foglaltaknak megfelelıen kölcsönt nyújtson az önkormányzat részére.”
2.) A Közgyőlés a 2011. augusztus 5. napján esedékes 40 m Ft törlesztı részletet mőködési célú
pénzeszköz átadásnak minısíti, így annak visszafizetésére nem kerül sor.
3.) A Közgyőlés a második évre fizetendı kamat összegét a 160 m Ft összeg után fizeti meg.
4.) A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy a szerzıdés feltételei egyebekben változatlanok maradnak.
Határidı: 2011. ……………………….
Felelıs: Horváth István polgármester
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