Szám: IV.170/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. február 4-én (pénteken) 9 óra 05
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné
Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai
Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 13 fı
Távolmaradását jelezte: Zaják Rita képviselı
Ülés közben érkezett: dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóságvezetı,
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Megnyitja az ülést. Zaják Rita képviselı asszony jelezte távolmaradását betegség
miatt. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel továbbá
napirendjére a pótlólag kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı 26., 29., 30. számú
elıterjesztéseket, továbbá a Megye-Város Egyeztetı Bizottság ülésérıl szóló tájékoztatót.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a 6. és a 20. számú elıterjesztéseket.
Tájékoztatja a képviselıket, hogy 2011. február 17-én 9 órai kezdettel rendkívüli ülést hív össze.
Ilosfai Gábor: Kérdést intéz a polgármester úrhoz a Garay téri általános iskola épületének
értékesítésével kapcsolatban, továbbá a vállalkozóknak nyújtott óvadékkal kapcsolatban.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet a módosításokkal együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet
állapította meg:

NAPIREND

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../2011. (....)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(7. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../2011. (.....)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 12/2007.
(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl
(13. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

…/2011.

(…)

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
(21. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

…/2011.

(…)
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7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a zajvédelemrıl (tervezet)
(25. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi ellenırzésének tapasztalatairól
(18. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.)

Javaslat a Cafetéria-juttatás összegének biztosítására a 2011. évi költségvetési rendeletben
(9. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2011. évi
teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(17. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.)

Javaslat az önkormányzati intézményvezetık 2011. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(2. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Elızetes Beszerzési
tervének jóváhagyására
(3. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.)

Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére
(23. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.)

Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(16. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.)

Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
(11. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

16.)

Javaslat szociális intézményfenntartó társulások társulási megállapodásainak módosítására
(14. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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17.)

Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
(24. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Okmányiroda felújításának tárgyában a Mőemléki
Kollégium által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
(22. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.)

Javaslat képviselı delegálására a Wunderland Óvodában mőködı óvodaszékbe
(4. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Javaslat a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyására
(19. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.)

Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(1. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.)

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

23.)

Tájékoztató a Garay János Általános Iskola 2010. évi szakmai és tanügy-igazgatási
ellenırzésének tapasztalatairól

24.)

Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
(26. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.)

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévı intézményekkel kötendı együttmőködési
megállapodás elfogadására
(29. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

26.)

Javaslat a folyószámlahitel-keret módosítására
(30. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.)

Tájékoztató a Megye-Város Egyeztetı Bizottság 2011. február 8-án tartandó ülésérıl
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28.)

Interpellációk, kérdések:
- Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez a Garay téri általános iskola
adásvételével kapcsolatban.
- Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez az Önkormányzat által nyújtott
óvadékkal kapcsolatban.

ZÁRT ÜLÉS:
29.)

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(15. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 4. és a 19. számú elıterjesztés tárgyalásával
kezdje meg munkáját, mivel a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke jelen van az
ülésteremben.
1.)

Javaslat képviselı delegálására a Wunderland Óvodában mőködı óvodaszékbe
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság dr. Haag Éva alpolgármester asszonyt javasolja
delegálni az óvodaszékbe, és az alpolgármester asszony elızetes egyeztetés alapján vállalja a
feladatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

1/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Képviselı delegálása a Wunderland Óvodába
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – megköszönve a delegált képviselı
többéves munkáját – dr. Gaál Zsuzsannát a
Wunderland Óvodában mőködı óvodaszékbıl
2011. január 31. napjával visszahívja.
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2. A Közgyőlés a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 60. § (3) bekezdés a) pontja
alapján a Wunderland Óvodában mőködı
óvodaszékbe 2011. február 1. napjával dr. Haag
Éva alpolgármestert delegálja, mint az alapító
önkormányzat képviselıjét.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
2.)

Javaslat
a
Szekszárdi
Német
Kisebbségi
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzattal

kötendı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

2/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Együttmőködési megállapodás a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzattal
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a
Wunderland Óvoda Kindergarten tekintetében 6
db szociális blokk felújítását elvégezze 2011.
június 25. és július 29. közötti idıszakban, az
Óvoda nyári zárva tartása idején.
2. A Közgyőlés elfogadja a Wunderland Óvoda
Kindergarten beruházása tárgyában a Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendı, a
határozat mellékletét képezı együttmőködési
megállapodást.
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3. A Közgyőlés felkéri a polgármestert az
együttmőködési megállapodás aláírására, a
jegyzıt pedig a megállapodás ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. január 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 10 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 14 fı képviselı.
3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../2011. (....)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

dr. Fıfai Klára: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-tervezet 42. § (2) bekezdés b) pontját
törölni kell jogszabályváltozás miatt.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: A rendelet-módosításról hogyan tájékoztatják a lakosságot?
Dr. Fıfai Klára: A rendelet felkerül a honlapra, megjelenik a Szekszárdi Vasárnapban, és az
ügyintézık is tájékoztatást adnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 1/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
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4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ...../2011. (.....)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:

-8-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. február 4-i ülésének jegyzıkönyve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 3/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló
12/2007. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint nem szerencsés, hogy az ajánlatkérés a polgármester
hatáskörébe tartozik. Javasolja, hogy erre a feladatra hozzanak létre egy ideiglenes bizottságot,
vagy ruházzák át a hatáskört a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra.
Horváth István: Jelenleg így mőködik a rendszer. Az eljárásokat egyébként is a Polgármesteri
Hivatal munkatársai készítik elı, 3 tagú bíráló bizottság dönt, és azt hagyja jóvá a polgármester.
Dr. Göttlinger István: Az Állami Számvevıszék nem tartja megfelelı megoldásnak egy bizottság
kijelölését, egy konkrét személyt kell nevesíteni erre a feladatra.
Ilosfai Gábor: Nem tartja szerencsés megoldásnak. Nem látott még ilyen számvevıszéki
jelentést, de szívesen elolvasná.
Kıvári László: A képviselı úrnak el kellene járnia a bizottsági ülésekre.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy zárja le a polgármester a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 14 fı 14 igen szavazattal elfogadott, és lezárta a vitát.
Szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 4/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete
a
helyben
központosított
közbeszerzésekrıl szóló 12/2007. (IV. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérıl
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-tervezet 9. § (2) és (3)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) Aki jelen rendelet 3,4,5,6. § -ában
foglaltakat megszegi szabálysértést követ el, és 50 ezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés tetten ért elkövetıje ellen a közterületfelügyelı 3000 Ft-20000 Ft-ig terjedı pénzbírságot szabhat ki.” A jogalkotásról és
szabálysértésekrıl szóló jogszabályok szerint meg kell határozni a bírság mértékét.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 5/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy két meliorációs pályázata nyert az
Önkormányzatnak, ezek közel 500 millió forintban teszik lehetıvé a szurdikok rendezését.
Elmondja, továbbá, hogy a Garay János Gimnázium fejlesztésére 180 millió forintot nyertek.
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Kıvári László: Tájékoztatja a képviselıket, hogy minél elıbb megkeresik a völgytulajdonosokat,
hogy megkezdıdhessenek a kivitelezési munkák.
Horváth István: Kiegészítésként elmondja, hogy a városnak mintegy 400 millió forintot elı kell
finanszíroznia, a folyószámlahitelbıl kell ezt megtenniük.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 6/2011. (II. 9.) önkormányzati
rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a zajvédelemrıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Máté Péter: A rendelet-tervezet 6. § (1) pontja nem veszi figyelembe a nyári és a téli
idıszámítást. Javasolja, hogy téli idıszakban 19 óra, nyári idıszakban pedig 21 óra legyen
megjelölve a zajt keltı tevékenység végzésére.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Valóban nem lett ez megjelölve, de ha a közgyőlés javasolja, akkor a
tárgyalás következı fordulójában elıterjeszti a Hivatal.
Horváth István: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja ezt meg.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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3/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Zajvédelemrıl szóló önkormányzati
tervezet elıkészítése

rendelet-

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a zajvédelemrıl szóló rendelettervezetet I. fordulóban megtárgyalta, és a
rendelet-tervezet
megalkotásának
elveivel
egyetért.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
az
illetékes
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
véleményével együtt a következı ülésre készítse
el a végleges rendelet-tervezetet.

Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10.)

Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi ellenırzésének tapasztalatairól
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

4/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Magyar Államkincstár 2010. évi
ellenırzésének tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. évi központi költségvetésbıl származó IX.
Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezetben
szereplı hozzájárulásai, támogatásai év végi
elszámolásának szabályszerősége tárgyában a
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Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága
Államháztartási
Iroda
által
végzett
felülvizsgálatról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vizsgálat
eredményét az érintett intézményekkel ismertesse.
A vizsgálat kapcsán készült intézkedésekrıl
tájékoztassák a fenntartót.
3. Figyelemmel a Szekszárdi Önkormányzat a 2010.
évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III.9.) Ör.
rendeletének 16. § (2) bekezdésre az intézmények
tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett
támogatás összegével módosításra kerül.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.)

Javaslat a Cafetéria-juttatás összegének biztosítására a 2011. évi költségvetési
rendeletben
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Az elıterjesztésben szereplı „cafeteria” kifejezés kapcsán kéri, hogy ne
használjon a hivatal a jövıben idegen kifejezést.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
5/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Cafeteria- juttatás összegének biztosítása a 2011. évi
költségvetésben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
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1. A Polgármesteri Hivatal munkavállalóit megilletı
béren kívüli juttatás, ún. Cafeteria-juttatás mértékét
200.000,- Ft/fı/évben határozza meg.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a pénzügyi
fedezetet a 2011. évi költségvetés készítésekor
építse be.
3. A Közgyőlés
Közszolgálati
elkészítésére.

felkéri továbbá
Szabályzat

a jegyzıt a
módosításának

Határidı: 2011. február 15. (1. pont tekintetében)
2011. február 28. (2. pont tekintetében)
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2011. évi
teljesítménykövetelmények
meghatározásához
szükséges
kiemelt
célok
megállapítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
6/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2011.
évi teljesítménykövetelmények meghatározásához
szükséges kiemelt célok megállapítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a köztisztviselık 2011. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt
célokról szóló elıterjesztést és a következı
határozatot hozta:
A Közgyőlés a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
kiemelt céljait az elıterjesztés szerint elfogadja.
A kiemelt célok a határozat mellékletét képezik.
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A Közgyőlés felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzıjét, hogy a köztisztviselık 2011. évi egyéni
teljesítménykövetelményeit a határozat melléklete
alapján határozza meg.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13.)

Javaslat
az
önkormányzati
intézményvezetık
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges
elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2011.
kiemelt

évi
célok

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
7/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Önkormányzati
intézményvezetık
2011.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához
szükséges kiemelt célok elfogadása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2011. évre a következı kiemelt
teljesítménycélokat állapítja meg:
Nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan:
1. A nevelési-oktatási intézmény mőködése feleljen
meg
a
közoktatást
érintı
hatályos
jogszabályokban, valamint az intézményi belsı
szabályozó dokumentumokban megfogalmazott
elveknek.
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2. Az intézmény folyamatosan biztosítsa a minıségi,
a gyermekek, tanulók fejlıdését segítı nevelést,
oktatást, szakszolgáltatást.
3. Az intézmény kísérje figyelemmel a profiljába
tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására. Hatékonyan mőködjön együtt az
intézményt
érintı
fenntartói
pályázatok
elkészítésében,
megvalósításában
és
elszámolásában.
4. Folyamatosan kísérje figyelemmel és elemezze az
intézményfenntartás költségeit, a méret és
költséghatékonyság, takarékosság szempontjaira
is tekintettel. Gazdálkodási feladatait a
rendelkezésre álló források optimális, takarékos,
hatékony felhasználásával valósítsa meg.
5. Kiemelten törekedjen a pontosságra a normatív
támogatások igénylésének és felhasználásának
nyilvántartásánál.
az
esélyegyenlıség
6. Tartsa
szem
elıtt
követelményeinek megvalósulását a települési és
intézményi közoktatási esélyegyenlıségi tervben
foglaltak
figyelembevételével
és
megvalósításával.
7. Elıterjesztésével, javaslataival, a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
8. Segítse elı a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóság és a nevelési-oktatási
intézmények közötti együttmőködés erısítését és
folyamatos fenntartását.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza mint közmővelıdési feladatot ellátó
intézmény vonatkozásában:
1. Az önkormányzat közmővelıdési rendeletében
foglalt feladatokat teljesítse, az intézményi belsı
szabályozó dokumentumokban megfogalmazott
elveknek való megfelelést biztosítsa.
2. Az intézmény az önkormányzat mővelıdési
feladatait jó felkészültségő, magas teljesítményt
nyújtó, jól motiválható szakemberekkel valósítsa
meg. Kezelje kiemelt feladatként a városi

- 16 -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. február 4-i ülésének jegyzıkönyve

3.

4.

5.

6.

7.

rendezvények,
ünnepek
elıkészítését,
megszervezését.
A település népességmegtartó erejének növelése
érdekében törekedjen az ifjúság értékalkotó
szabadidıs tevékenységének kialakítására, az
ifjúsági szabadidıs tevékenységet segítı civil
szervezetekkel való együttmőködésre.
Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására. Hatékonyan mőködjön együtt az
intézményt
érintı
fenntartói
pályázatok
elkészítésében,
megvalósításában
és
elszámolásában.
Gazdálkodási feladatait a rendelkezésre álló
források
optimális,
takarékos,
hatékony
felhasználásával valósítsa meg.
Elıterjesztésével, javaslataival, a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
Segítse elı a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóság és a Babits Mihály
Mővelıdési
Ház
és
Mővészetek
Háza
együttmőködésének erısítését és folyamatos
fenntartását.
Törekedjen a kulturális területen mőködı civil
szervezetekkel való együttmőködés erısítésére,
valamint a Kiemelkedı Mővészeti Együttesekkel
való
együttmőködésre.
A
rendezvényterv
kialakításakor vegye figyelembe az együttesek
programjait,
segítse
kiemelt
mővészeti
megvalósításukat.
A Városi Sport- és Szabadidıközpont mint sport
feladatot ellátó intézmény vonatkozásában:

1. Az intézmény mőködése feleljen meg a sport
tevékenységet érintı hatályos jogszabályokban,
valamint az intézményi belsı szabályozó
dokumentumokban megfogalmazott elveknek.
2. Törekedjen az ifjúság és a lakosság értékalkotó
szabadidıs tevékenységének kialakítására. Olyan
értékeket közvetítsen, amely hozzájárul a lakosság
egészségi állapotának megırzéséhez, javításához,
valamint a szabadidı hasznos eltöltéséhez.
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3. Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására. Hatékonyan mőködjön együtt az
intézményt
érintı
fenntartói
pályázatok
elkészítésében,
megvalósításában
és
elszámolásában.
4. Gazdálkodási feladatait a rendelkezésre álló
források
optimális,
takarékos,
hatékony
felhasználásával valósítsa meg.
5. Elıterjesztésével, javaslataival, a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
6. Segítse elı a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóság és a Városi Sport- és
Szabadidıközpont együttmőködésének erısítését
és folyamatos fenntartását.
7. Törekedjen a sport és ifjúság területén mőködı
civil
szervezetekkel
való
együttmőködés
erısítésére.
A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti –
gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában:
1. A szociális és gyermekjóléti intézmény mőködése
feleljen meg a mindenkori hatályos ágazati
jogszabályokban, a mőködési engedély alapját
képezı intézményi szakmai programban, valamint
az
intézmény
belsı
dokumentumaiban
megfogalmazott elveknek, követelményeknek.
Folyamatosan és körültekintıen figyelje és
használja ki az ágazat specifikus pályázati
lehetıségeket,
különös
tekintettel
az
önkormányzat kötelezı feladatainak ellátására.
2. Az intézmény a helyi, illetve a központi
költségvetésbıl biztosított normatívák keretein
belül törekedjen a profiljába tartozó ellátások
színvonalas megvalósítására, a szolgáltatásokat
igénybevevık megelégedettségének javítására.
3. Kiemelt figyelmet fordítson a helyi rendeletek,
határozatok
hatályosulásának
folyamatos
vizsgálatára, a szükséges módosítások idıbeni
elıterjesztésére, valamint az önkormányzati
normák folyamatos jogharmonizációjára.
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4. A dolgozók szakmai felkészültségét javítsa,
biztosítsa képzésük, továbbképzésük feltételeit.
5. Gazdálkodási feladatait a rendelkezésre álló
pénzügyi források optimális, takarékos, hatékony
felhasználásával valósítsa meg, figyelemmel az
önkormányzati
intézményrendszer
általános
helyzetére.
6. Mőködtesse tovább jelenlegi szinten és lehetıség
szerint fejlessze az egészségügyi alapellátást.
szerint
vezesse
be
az
7. Lehetıség
egészségfejlesztési tervben meghatározott célokat.
II.

A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy e
határozattal
elfogadott
kiemelt
célok
figyelembevételével
állapítsa
meg
az
intézményvezetık
részére
a
teljesítménykövetelményeket, és a tárgyév végéig
értékelje
az
intézményvezetık
munkateljesítményét.
Határidı:
I. pont tekintetében: 2011. december 31.,
II. pont tekintetében: 2011. február 28., illetve
2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

14.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Elızetes
Beszerzési tervének jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 11 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor, Máté Péter, dr. Tóth Csaba nem vettek részt a szavazásban.)
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8/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
2011. évi Elızetes Beszerzési Terv
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évre
vonatkozó Elızetes Beszerzési Tervét elfogadja.
A Közgyőlés felkéri a Jegyzıt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 5.1. pontja alapján gondoskodjon a
beszerzési
igények
tervben
szereplı
felülvizsgálatáról, szükség esetén a változások
átvezetésérıl, valamint az Önkormányzat 2011. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítésérıl.
Határidı: 1.) pont tekintetében: 2011. február 15.,
2.) pont tekintetében: 2011. április 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.)

Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)
9/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Gyermekvédelmi
szakellátásra
megállapodások kötése

egyedi

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Tolna
Megyei Önkormányzattal a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
kötelezı önkormányzati feladatai közül az otthont
nyújtó ellátásra, valamint az utógondozói ellátásra a
2010. évben befogadott új ellátottakra feladat-ellátási
megállapodást köt.
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A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodások aláírására, a jegyzıt azok
ellenjegyzésére.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
fizetendı összeget a 2011. évi költségvetésbe építse
be.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a feladat jövıbeni ellátására
vonatkozó, 2011. január 1-tıl kezdıdı határozatlan
idejő megállapodást készítse elı, annak 2011. évi
összegét az önkormányzat költségvetésébe építse be.
Határidı:
2011. február 15. (1-3. pont tekintetében)
2011. március 31. (4. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

16.)

Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratainak
módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
10/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Közoktatási, mővelıdési és sport intézmények
alapító okiratainak módosítása
I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az
• 1. Számú Óvoda Kindergarten
• 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
• Gyermeklánc Óvoda
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•
•
•
•
•
•
•

Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény
Babits Mihály Általános Iskola
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
Baka István Általános Iskola
Garay János Gimnázium
I. Béla Gimnázium
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvénynek, valamint az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII:19.) Korm.
rendeletnek megfelelıen, továbbá a Költségvetési
Elszámoló Szervezet megszüntetése miatt az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
2. A közgyőlés a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza alapító okiratát az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
3. A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Városi
Sportés
Szabadidıközpontjának alapító okiratát az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint módosítja.
4. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzıt az alapító okiratok aláírására, valamint felkéri
a jegyzıt az alapító okiratoknak a Magyar
Államkincstár
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.
II.
A közgyőlés a Wunderland Óvoda alapító okiratának a
2. számú melléklet szerinti módosításával egyetért.
Határidı: 2011. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
17.)

Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
11/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Szociális intézmények alapító okiratának módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése, valamint
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (10)
bekezdése alapján elfogadja
a Szociális Központ,
a Humánszolgáltató Központ,
a Városi Bölcsıde, valamint
az Egészségügyi Gondnokság
határozat mellékletét képezı alapító okiratának
módosítását, valamint a módosításokkal egységes
szerkezető alapító okiratokat.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az
okiratok ellenjegyzésére.
3. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az alapító
okiratok
Magyar
Államkincstár
Területi
eljuttatásáról
Igazgatóságához
történı
gondoskodjon.
Határidı: 2011. február 4.
2011. február 14.
(2. és 3. pont tekintetében)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
18.)

Javaslat szociális intézményfenntartó társulások társulási megállapodásainak
módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészítésként elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt kellett
módosítani a társulási megállapodásokat. A Kjt. módosítása miatt a szociális intézményvezetık
jogviszonya a korábbiakkal ellentétben határozott idejő lehet.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
12/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Szociális intézményfenntartó társulások társulási
megállapodásainak módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás,
valamint a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás határozat mellékletét
képezı társulási megállapodását jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a határozat
melléklete
szerint
elfogadott
társulási
megállapodásokat küldje meg a társult települések
részére jóváhagyás céljából.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására, a jegyzıt pedig
a megállapodás ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. január 25.,
2011. február 11. (2. pont tekintetében),
2011. április 30. (3. pont tekintetében)
Felelıs. Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
19.)

Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Abszurdnak tartja, hogy egy ilyen átalakítás 105 millió forintba kerül.
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Horváth István: Amennyiben nyer a pályázat egyeztetni fognak még a bekerülési költségekrıl.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
13/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által
kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a „Szekszárd, Palánki út
keresztezıdésében
létesítendı
körforgalmú
csomópont
kialakítása”
címő
pályázat
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz
történı benyújtását.
Határidı: 2011. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
20.)

Okmányiroda felújításának tárgyában a Mőemléki és
Kollégium által kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Régészeti

Szakmai

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatát: 1. A Bizottság
támogatja, hogy az Önkormányzat az Okmányiroda utcai homlokzat nyílászáróinak cseréjére,
valamint az utcai homlokzat rekonstrukciójára nyújtson be pályázatot a Mőemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium által kiírt pályázaton. A Bizottság a pályázaton való induláshoz szükséges
59.111 Ft nevezési díjat, valamint a projekt megvalósításához szükséges saját erıt, azaz
4.728.913 Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet terhére javasolja biztosítani. 2. A Bizottság
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a projekt teljes összegét nevesítve szerepeltesse a 2011. évi
költségvetési rendelet-tervezetben, továbbá készítsen elıterjesztést a pályázat benyújtásának
utólagos jóváhagyása végett a legközelebbi közgyőlésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.)
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14/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Okmányiroda felújításának tárgyában a Mőemléki
és Régészeti Szakmai Kollégium által kiírt pályázat
benyújtásának jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a „Szekszárd, Bezerédj u.
1. szám alatti mőemléképület (Krenmüller-ház)
külsı felújításának II. és III. üteme” címő pályázat
Mőemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumhoz
történı benyújtását.
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy
2011. évi költségvetése terhére a projekt
megvalósításához önerıként 4.788.024 Ft-ot
(59.111 Ft nevezési díj, valamint 4.728.913 Ft
saját forrás) biztosít.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy 2011. évi költségvetési rendeletében a teljes
projekt összegét nevesítetten szerepeltesse.
Határidı:
1-es pont tekintetében 2011. február 4.
2-es pont tekintetében 2011. február 4.
3-as pont tekintetében 2011. február 15.
Felelıs:
1-es pont tekintetében Horváth István polgármester
2-es és 3-as pont tekintetében Amreinné dr. Gál
Klaudia jegyzı

21.)

Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.)
- 26 -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. február 4-i ülésének jegyzıkönyve

15/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Német Színház lakásbérleti
meghosszabbítása

jogviszonyának

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szekszárdi Német Színház kérelmére a Szekszárd,
Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú I.
emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2 alapterülető
önkormányzati lakásra, illetve a Kinizsi u. 2. fsz. 2.
sz. alatti összkomfortos, 27 m2 alapterülető
önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyt
2011. december 31-ig meghosszabbítja.
A közgyőlés a bérleti díjat 600,- Ft/m2 összegben
állapítja meg.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok
elkészítésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató

22.)

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

Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a Garay János Gimnázium 180 millió forintot
nyert pályázaton természetismeret terem és labor kialakítására, valamint a hozzá kapcsolódó
hardver és szoftver felszerelésre. Elmondja továbbá, hogy az önkormányzat 23 db lakással
gyarapodott, mivel a Honvédelmi Minisztérium lemondott ezen lakások bérlıkijelölési jogáról.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Jelzi, hogy a határozati javaslat utolsó két bekezdése okafogyottá
vált, így ezt nem kell figyelembe venni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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16/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Lejárt határidejő határozatok
I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 348/2008. (XII.19.), 265/2009. (XII.17.),
5-6/2010. (II.4.), 27/2010. (III.4.), 66/2010. (IV.29.),
180/2010.
(VIII.19.),
201-203/2010.
(IX.15.),
229/2010. (X.21.), 236/2010. (XI.12.), 238/2010.
(XI.12.), 240/2010. (XI.25.), 242-248/2010. (XI.25.),
250/2010. (XI.25.), 252-264/2010. (XI.25.), 265275/2010. (XII.16.), 277-278/2010. (XII.16.), 280288/2010. (XII.16.)
2. A közgyőlés a 46/2010. (IV.15.) szekszárdi öh. számú
határozat
határidejét
2011.
február
28-ig
meghosszabbítja.
3. A közgyőlés a 236/2009. (XI.19.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. február 28-ig
meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 249/2010. (XI.25.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. február 28-ig
meghosszabbítja.
5. A közgyőlés a 251/2010. (Xi.25.) szekszárdi öh. számú
határozat
határidejét
2011.
február
28-ig
meghosszabbítja.
6. A közgyőlés a 279/2010. (XII.16.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. február 28-ig
meghosszabbítja.
7. A közgyőlés a 30/2010. (III.4.) szekszárdi öh. számú
határozat
határidejét
2011.
március
31-ig
meghosszabbítja.
8. A közgyőlés a 198/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. március 31-ig
meghosszabbítja.

II.
A közgyőlés a 276/2010. (XII.16.) szekszárdi öh. számú
határozat 1. pontját 2011. február 28-ig meghosszabbítja,
és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
önkormányzati intézmények takarítási feladatainak
ellátására a feladatot jelenleg végzı vállalkozással kötött
szerzıdést 2011. február 28-ig hosszabbítsa meg.
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A közgyőlés felhatalmazza a jegyzıt a szerzıdés
aláírására.
III.
A Közgyőlés megerısíti a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság 96/2010. (XII.27.) GPB számú határozatát,
amely szerint a Bizottság jóváhagyta, hogy az
Önkormányzat a Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel
(1051 Budapest, Október 6. u. 20.) kösse meg a 2011.
esztendıre az önkormányzat és intézményei vagyon- és
felelısségbiztosítására vonatkozó szerzıdést 5.473.513.Ft éves díj ellenében, továbbá felhatalmazta a
polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı:
Az I/1. és a II. és III. pontok tekintetében: 2011. február
4.,
Az I/2-4. pontok tekintetében: 2011. február 28.,
Az I/5-6. pontok tekintetében: 2011. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

23.)

Tájékoztató a Garay János Általános Iskola 2010. évi szakmai és tanügy-igazgatási
ellenırzésének tapasztalatairól

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.14.) Kgy. rendelet 34. §
(4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
24.)

Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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17/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Helyi tömegközlekedési menetrend módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a helyi tömegközlekedési
menetrendben 2010. december 12-tıl bevezetett
módosításokat és a vonalhálózatnak a Gemenc Volán
Zrt. által beterjesztett módosított változatát.
A Közgyőlés a megváltozott menetrendnek
megfelelıen jóváhagyja az Önkormányzat és a
Gemenc Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerzıdés módosítását, és felkéri a polgármestert az
aláírására.
Határidı: 2011. február 16.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25.)

Javaslat az önkormányzat fenntartásában
együttmőködési megállapodás elfogadására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

lévı

intézményekkel

kötendı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Szeretnék látni az intézményekkel történt egyeztetés anyagát.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
18/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Az
önkormányzat
fenntartásában
lévı
intézményekkel
kötendı
együttmőködési
megállapodás elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 16. § (4)
bekezdése alapján elfogadja a határozat
mellékletét
képezı
együttmőködési
megállapodást.
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2.

A Közgyőlés felhatalmazza a jegyzıt
együttmőködési megállapodás aláírására.

az

Határidı: 2011. február 11.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

26.)

Javaslat a folyószámlahitel-keret módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Kiegészítésként elmondja, hogy a folyamatosan csökkenı állami támogatás mellett
sok pályázatot nyert a város, amelyet elı kell finanszírozni. A költségvetés fıösszege 12 milliárd
forinttal nıtt.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A maximális hitelfelvételi korláthoz képest hogy áll a város jelenleg?
Pál József: Éven belüli folyószámlahitelrıl van szó, ez nem befolyásolja a hitelkorlátot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
19/2011. (II.4.) szekszárdi öh.
Folyószámlahitel szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés b.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az OTP Bank NyRt.
számlavezetı
pénzintézettel
fennálló
folyószámlahitel szerzıdést jelenlegi 800 m forintos
összegét 1.200 m Ft összegre emeli, éven belüli
konstrukcióban, 2011. február 1. napjától -2011.
július 19. napjáig.
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A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
folyószámla-hitelkeret módosítására és a szerzıdés
aláírására, a jegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. február 10.
Felelıs: Horváth István polgármester

27.)

Tájékoztató a Megye-Város Egyeztetı Bizottság 2011. február 8-án tartandó
ülésérıl

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

28.)

Interpellációk, kérdések:
-

Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez a Garay téri általános
iskola adásvételével kapcsolatban.

Ilosfai Gábor: A Garay téri általános iskola épületét a Pécsi Egyházmegye vásárolta meg a
várostól, de a mai napig nem történt meg a vételár kifizetése. Az Egyházmegyénél az utóbbi
idıben változások történtek, és a polgármester úr megígérte, hogy megpróbálja a várost a
pénzéhez juttatni. Sikerült-e felvenni a jelenleg ideiglenesen kinevezett püspökkel? Milyen
eredmények vannak az ügyben?
Horváth István: Az elmúlt idıszakban a Pécsi Egyházmegyének két püspöke és három
vagyonkezelıje volt. Az ügyben jelenleg három megoldási javaslatot készített a város elı. A
tegnapi napon történt egyeztetés alapján van remény arra, hogy ez az ügy lezárul. Ha nem, akkor
visszaadja az Egyházmegye az épületet a város részére.
Ilosfai Gábor: A módosított szerzıdést hajlandó az Egyházmegye aláírni?
Horváth István: 285 millió forintról van szó ebben az esetben. Azt is el kell mondani, hogy a
mőfüves pályák kapcsán 200 millió forint nem folyt be a városhoz az MFB-tıl, mert feltétel volt,
hogy a pályák önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Most viszont beszámol róla, hogy ez a pénz
be fog érkezni. Az Egyházmegye felé december hónapban fizetési meghagyást bocsátottak ki, és
az akkori vagyonkezelı tárgyalt a várossal. A tárgyalás eredménye az lett, hogy 2011. év végéig
három ütemben fizeti ki az Egyházmegye az épületet, vagy hosszú távú hitelbıl fizet, továbbá
lízingkonstrukció jött szóba, vagy pedig az, hogy az állam által elmaradt egyházi támogatásnak ami jelen esetben 200 millió forint - a város lesz a kedvezményezettje, és megkapja még a volt
Úttörıház épületét. Reméli, hogy a február 17-i ülésen már más fejleményekrıl is be fog tudni
számolni.

- 32 -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. február 4-i ülésének jegyzıkönyve
-

Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez az Önkormányzat által nyújtott
óvadékkal kapcsolatban.

Ilosfai Gábor: Információi szerint az egyik vállalkozás, amely részére az önkormányzat óvadékot
nyújtott, csıdöt jelentett, és a bank lehívta az óvadék összegét. Igaz ez? Az önkormányzat élni
kíván-e a követeléseivel?
Horváth István: Az óvadékot a Víz-és Csatornamő Kft. nyújtotta. A szóban forgó vállalkozás
nem jelentett csıdöt. Az óvadék lehívásra került, és az önkormányzat bejegyeztette a
tulajdonjogát. Tudomása szerint augusztus 11-ig tehermentesítik az óvadéki számlát.
Ilosfai Gábor: Ha a bank lehívja az óvadékot, akkor 15 napon belül fel kell hívni a vállalkozást.
Megtette az önkormányzat a szükséges lépéseket?
Horváth István: A Víz-és Csatornamő Kft. minden szükséges lépést megtett.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester nyilvános ülést 10 órakor 30
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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