Szám: IV. 52-18/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. december 12-én (szerdán) 13 óra 30
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna,
Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári
László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 14 fı
Távolmaradt:

Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Wéber Antal Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója,
Sarkadi Ferenc TMKI Szekszárdi kirendeltségének vezetıje,
Radváné Jegyernik Zsuzsanna Gyermeklánc Óvoda
vezetıje
Mosonyi Pálné Gyermeklánc Óvoda vezetı-helyettese
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
Huszár Tibor ügyvezetı igazgató

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a közgyőlés
határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja a 257. sz. elıterjesztés nyilvános ülésen történı
tárgyalását tekintettel arra, hogy az érintett a nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz írásban hozzájárult.
Továbbá javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel zárt ülésének napirendjére a „Tájékoztató az
önkormányzat által nyújtott óvadékokról” c. elıterjesztést, mely az ülés elıtt kiosztásra került.

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a meghívóban szereplı 2. 3., 30., 47.
napirendi pontokat. Javasolja továbbá a meghívóban szereplı 23. napirendi pont zárt ülésen történı
tárgyalását.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel zárt ülésének napirendjére az alábbi elıterjesztést:
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-

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére
(294. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Továbbá a nyilvános ülés napirendjére javasolja felvenni az alábbi elıterjesztést:
-

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Halmai Gáborné: Petíciót ad át polgármester úr és a közgyőlés részére, melynek oka az ingatlanadó
bevezetése. Több mint 5000 szekszárdi lakos azt kéri, hogy polgármester úr terjessze a közgyőlés elé
még decemberben ezt a kérdést.
Dr. Hadházy Ákos: „Emlékezés” címmel interpellációt szeretne intézni Horváth István
polgármesterhez.
Zaják Rita: Szeptember 20-án küldött egy képviselıi indítványt, és kérte, hogy a közgyőlés vegye
napirendjére. Akkor a közgyőlés ezt nem támogatta. Polgármester úr ígért egy anyagot egy héten belül
ebben a témában. Ezt az anyagot most kapta meg. Kéri azonban, hogy a december 3-án ismételten
elküldött indítványát vegye fel a közgyőlés napirendjére.
Horváth István: Javasolta, hogy a zárt ülés napirendjére vegye fel a közgyőlés ezt a témát.
Zaják Rita: Az általa küldött indítványt szeretné, ha a közgyőlés felvenné napirendjére, nem pedig a
kiosztott tájékoztatót.
A polgármester szavazásra teszi fel a „Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott óvadékokról” c.
elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı –
11 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 69. és 253. sz. elıterjesztések napirendrıl történı levételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 286. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 275. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 294. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
Zaják Rita 13 óra 44 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
Szavazásra teszi fel a 295. sz. elıterjesztés nyilvános ülés napirendjére történı felvételét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 252. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szavazásra teszi fel a 257. sz. elıterjesztés nyilvános ülésen történı tárgyalását, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
2

kgy1212jkv

NAPIREND
1.

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására
(257. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(273. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.

Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi jóváhagyására
(280. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék
szippantott szennyvíz
összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(272. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(292. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(281. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….) önkormányzati
rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak
használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık
2013. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(246. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012.
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl (tervezet)
(270. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati
rendelete
az
idegenforgalmi
adóról
szóló
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(283. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati
rendelete
a
helyi
iparőzési adóról
szóló
26/2009.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.

Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
(269. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

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

17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési koncepciója
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról (tervezet)
(288. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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19.

Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
(290. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és múzeum
átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
(264. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál lefolytatott 2012.
január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı ellenırzés
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belsı ellenırzési terve
(277. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

24.

Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
(279. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
(285. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.

Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás társulási
megállapodásának jóváhagyására
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

27.

Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
(243. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.

Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
(254. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

29.

Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

30.

Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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31.

Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

32.

Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történı kilépése
(247. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

33.

A IX. számú felnıtt háziorvosi körzet asszisztensnıjének közalkalmazotti státuszban
történı alkalmazása
(242. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

34.

Javaslat fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés jóváhagyására
(245. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

35.

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

36.

A Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

37.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(282. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

38.

A Mentálhigiénés Mőhely 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló és a vele kötött
ellátási szerzıdés meghosszabbítása
(244. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

39.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(268. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

40.

Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP-3.1.2-12
Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció keretében
(267. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

41.

Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerı Alapra
benyújtott kérelmek jóváhagyására
(262. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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42.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött
megállapodás módosítására
(289. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

43.

Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
(274. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

44.

Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének
biztosítására
(278. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

45.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi munkaterve
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

46.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep” ingatlan
hasznosításáról
(259. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

47.

Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötött kölcsönszerzıdés módosítására
(287. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

48.

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
(291. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

49.

Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerzıdés jóváhagyására
(293. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

50.

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

51.

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

52.

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester
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53.

Kérdések, interpellációk
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez „Emlékezés” címmel

ZÁRT ÜLÉS:
54.

A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági
tagjának lemondása
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

55.

Felhatalmazás ingatlan tulajdoni rendezésére
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

56.

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. likviditási helyzetének rendezésére
(294. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

57.

Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott óvadékokról
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

58.

Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására
(252. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Napirend elıtt:
Horváth István: Radváné Jegyernik Zsuzsanna 24 éven keresztül kiváló óvodavezetıként
végezte munkáját. Szeretné a közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni nyugdíjba vonulására
tekintettel. Ismerteti Radváné Jegyernik Zsuzsanna szakmai életútját. Balogh Zoltán Emberi
Erıforrások Miniszterének megbízásából átadja a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet az
intézményvezetı részére.
Radváné Jegyernik Zsuzsanna: Sikeres egy intézményvezetı akkor lehet, ha megfelelı
nevelı-testületi és alkalmazotti közösség áll mellette, aki együttmőködik és támogatja. Köszöni
a képviselı-testületnek, hogy a 24 év alatt támogatta az intézmény fejlesztését, és lehetıvé tette
a zavartalan mőködést és az elırehaladást szakmai céljaik megvalósításában. Köszöni az
elismerést.
1.

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Köszönti Mosonyi Pálnét, aki vezetı-helyettesként végezte eddig az
óvodában a tevékenységét. Javasolja a közgyőlésnek, hogy a magasabb vezetıi feladatok
ellátásával határozott idıre Mosonyi Pálnét bízza meg.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Mosonyi Pálné: Az átmeneti idıszakban vállalja a megbízást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
8
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
13 fı – 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
193/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A Gyermeklánc Óvoda intézményvezetıjének megbízása

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) bekezdés f) pontja és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
rendelkezı 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a
Gyermeklánc Óvoda magasabb vezetıi feladatának ellátásával 2012.
december 22. napjától 2013. július 31. napjáig
Mosonyi Pálnét
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidı:
Felelıs:
2.

2012. december 22.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Wéber Antal: 2012. július 1-tıl nevezték ki a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság
igazgatójává. Szeretne megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket a jogszabályok elé támasztanak.
Szeretné, ha Tolna Megye polgárai, Szekszárd város lakossága az általa irányított szervezet
hatékonyságának következtében minél biztonságosabban élhessen. Ehhez kéri a közgyőlés
támogatását is.
Sarkadi Ferenc: A 2012. évben betervezett és végrehajtott feladatokat a beszámolóban feltüntette.
Jogszabályváltozás miatt átalakulás történt a helyi védelem és a katasztrófavédelem szervezetében. Ez
a változás a következı évben folytatódni fog a járások kialakítására tekintettel. Az alapok
megfelelıen, új feladatokkal fognak majd szembesülni. Megjelent a polgári védelem, a tőzvédelem
mellett új szakterületként az iparbiztonsági szakterület, amely a veszélyes anyagok, kritikus
infrastruktúra feladatkörben ró komoly feladatokat az önkormányzatokra, és a katasztrófavédelem
területén dolgozókra. Az állampolgárok védelme érdekében a vonulási idıt megpróbálják az új
struktúrának megfelelıen kialakítani, minden állampolgár 20 percen belüli védelmet kell, hogy
kapjon. Katasztrófavédelmi ırs megalakítása is várható a Bonyhádi térségben.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Halmai Gáborné: A beszámolóban szerepel, hogy az állomány vonatkozásában egy tiszti státusz nem
került betöltésre, amely komoly megterhelést jelent. Ennek mi az oka? Továbbá szerepel, hogy az
állomány egyéni védıfelszereléssel rendelkezik, viszont tartalék védıruhákkal nem. Itt mire lehet
számítani?
Sarkadi Ferenc: Átalakuláson ment át a szervezeti rendszer, új státuszok, új beosztások alakultak ki,
az állománytábla összeállításánál arra törekedtek, hogy a megfelelı végzettségő személyek a
megfelelı beosztásokba, státuszokba kerüljenek. Integrálódott a polgári védelem is a
katasztrófavédelmi kirendeltségbe. Az említett státuszhiány a polgári védelmi felügyelıi tiszti
státuszhoz kötıdött, azóta ez a státusz betöltésre került. A 2011. évi pályázatban a közgyőlés is
jóváhagyta az egyéni védıruhák és védıeszközök beszerzését. A pályázatban leírt anyagok és
eszközök beszerzése folyamatban van. Ígéretet kaptak arra, hogy ezen felül biztosítják a váltás
védıruhát is a beavatkozó állomány részére.
Horváth István: Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetıen versenyképes a szekszárdi tőzoltóság a
gépkocsi darabszámot és az eszközöket illetıen.
Wéber Antal: Várhatóan a jövı évben egy ingatlannal is gyarapodni fognak, a Wesselényi utcában
lévı volt KSH épületét megkapják a Magyar Államtól használatra. A megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság részére egy irodaházat szeretnének kialakítani. Megköszöni Szekszárd városnak, a
képviselı-testületnek, hogy az idei hó-helyzetre megtörtént a felkészülés. Számítanak a lakosság
öngondoskodására és a civil szervezetek tevékenységére. Köszöni a testületnek mindazt a segítséget,
melyet az igazgatóság felé tettek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
(Dr. Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
194/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi
tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a tőz
elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése szerint a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját
köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
felelısségteljes
munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester átveszi az ülés vezetését. Horváth István polgármester 14 óra 13 perckor
távozik az ülésterembıl, jelen van 12 fı képviselı.
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja. A Felügyelı Bizottság szintén támogatta a javaslatot. Átlagosan 4,2 % emelést jelent.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Miért 4,2 %-os az emelés mértéke?
Artim Andrásné: 4,2%-os emelést javasolt a társaság a hulladékszállításra. A KSH adatok szerint
6%-os infláció várható. Belsı átszervezésekkel próbálják tartani a jelenlegi szintet.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Ez viszonylag szerény mértékő díjemelés. Amennyiben a lerakási díjra kormányzati
intézkedés miatt valamilyen adó, vagy illeték kivetésére kerül sor, akkor ez módosítani fogja a
szolgáltatási díjtételt. Felhívja a lakosság figyelmét a szelektív szigetek és a hulladékudvar
használatára.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a vitát lezárja.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
46/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.

Javaslat a 2013. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatási
jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

díjak

tulajdonosi

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja azzal, hogy a hatályba lépés 2012. december 31-re módosuljon.
Ács Rezsı: A Felügyelı Bizottság szintén tárgyalta az elıterjesztést és társaság által javasolt
díjemelést elfogadásra javasolja a taggyőlésnek.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A cég mőködését az adósságállomány mennyire befolyásolja?
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Artim Andrásné: A jelenlegi díjemelési javaslat 4,2 %-rıl szól, ez teljesen megalapozott a jövı évi
gazdálkodás tekintetében. A fürdıhöz kapcsolódó kötvény törlesztése az idén kezdıdött el. Erre egy
európai bankos pályázaton nyertek 124.000 eurót, a törlesztési összeg nagy részét ez fedezte. A
következı években megvan rá a fedezet a mőködésben.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
195/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
2013. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak tulajdonosi
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-nek a 2013.
évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak módosítására
benyújtott javaslatát. A jóváhagyást követıen 2012. december
31-tıl az alábbi díjak kerülnek alkalmazásra:
Alapdíjak:
Lakossági fogyasztók ivóvíz alapdíja: 240 Ft + ÁFA/hó/f.hely
Lakossági fogyasztók csatorna alapdíja: 240 Ft+ÁFA/hó/f.hely
Közületi-intézményi fogyasztók ivóvíz alapdíja:
Vízmérı átmérı
13-20
25-30
40-50
80
100-150

Alapdíj Ft/db +
1 hóra
458
917
2 980
10 087
26 592

ÁFA
1 évre
5 502
11 004
35 761
121 039
319 102

Közületi-intézményi fogyasztók csatorna alapdíja: 438
Ft/hó/f.hely
A mennyiségarányos szolgáltatási díjak:
- Közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz díja:
- lakossági, ALFA-NOVA hıközpont
273.- Ft/m3 + ÁFA
- egyéb közületi intézmények,
- ALFA-NOVA közületi
390.- Ft/m3 + ÁFA
Csatornaszolgáltatás díja:
- lakossági, ALFA-NOVA hıközpont
300.- Ft/m3 + ÁFA
- egyéb közületi intézmények,
ALFA-NOVA közületi
425.- Ft/m3 + ÁFA
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz
összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
47/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a települési folyékony
hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a kéményseprı ipari szolgáltatás kötelezı
igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Huszár Tibor: A kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló törvényt a Parlament júniusban
elfogadta. A törvény lényeges változásokat hoz a következı évtıl kezdıdıen, és 2015. évig
folyamatosan átalakítja a szolgáltatás jellegét és minıségi tartalmát is. A megyétıl elvette a
szolgáltatás szabályozásának jogát és áthelyezte a megyeszékhely megyei jogú városokra. A
szekszárdi testület az egész megyére vonatkozóan állapítja meg a díjakat. Kormányrendeletben és
belügyminiszteri rendelet szabályozza a szakmai feltételeket és a díj megállapítást is. A
kormányrendelet a tegnapi napon jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormányrendelet szerint
maximum 4000 Ft óradíj lehet a szolgáltatás díja, melytıl 20%-kal lehet lefelé eltérni. Cégük a
javaslatot a 20%-kal való eltérés figyelembe vételével terjesztette elı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a kéményseprı ipari
szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

13

kgy1212jkv

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
49/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
50/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a
temetkezésrıl szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele
esetén fizetendı díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
51/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevétele estén fizetendı díjak használatáról
szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselık 2013. évi illetménykiegészítésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
52/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselık
2013.
évi
illetménykiegészítésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
44/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Horváth Kálmán: A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság szintén elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Amikor a rendeletet elfogadták, már felvetett egy-két problémát. Szerencsére az
Alkotmánybíróság megtette kontrollt és így hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet. Aggodalommal
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tölti el, hogy a miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy ezt a kérdést rendezni kell, ez nyugtalanító az
emberek számára, mert azt mutatja, hogy nem számít, hogy valami törvénytelen, vagy alkotmánysértı.
Reméli, hogy ezen sikerül elgondolkodni a hatalmon lévı többségnek, és a jelenlegi városvezetés
képes lesz önkontrollt gyakorolni, és a jövıben ilyen rendelet nem fog napirenden szerepelni.
Ács Rezsı: Több városban született ilyen rendelet. A probléma létezik, ezt kezelni kell. Az
Alkotmánybíróság általánosságban nem értett egyet a kérdéskör szabályozásával.
Dr. Horváth Kálmán: A jogalkotás arról szól, hogy jogkövetı magatartást próbál az emberek felé
sugalmazni, illetve segítse azokat az embereket, akik jogszabály-követıek. Vannak olyan
magatartások, melyeket szankcionálni kell. Kizárt, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy az
Alkotmánybíróság döntése ellen keresztül fogja vinni a jogszabály megalkotását. Teljesen normális
dolog az, hogy vannak olyan magatartások, melyeket szankcionálni kell, akkor ezekre jogszabályt kell
alkotni. Az önkormányzati rendelet megalkotása nem a többség ellen irányult. Nem a képviselıtestület hibázott. Volt egy olyan felhatalmazás, ami téves volt. Nem az önkormányzati rendeletet
helyezte hatályon kívül az Alkotmánybíróság, hanem a rendelet megalkotására vonatkozó törvényi
felhatalmazást. A jogszabálykövetı állampolgárokat a jövıben is megpróbálják védeni.
Ilosfai Gábor: Azt a problémát, amely a Béla király téren jelentkezett, más törvény szabályozott.
Ennek szankcionálására nem kellett volna önkormányzati rendeletet alkotni. Ez egy olyan kisebbség
ellen irányult, mely önhibáján kívül került nehéz helyzetbe.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Bizonyos jogsértı magatartások szankcionálására a jövıben nincsen
lehetıség. Az Országgyőlésnek meg kell teremtenie a törvényi körülményeket, hogy ez megfelelıen
szabályozásra kerülhessen. Ettıl függetlenül a probléma itt fog jelentkezi az önkormányzat
hivatalánál. Nincs eszköz annak érdekében, hogy a jogkövetı magatartást képviselı és azt folytató
állampolgároknak segíteni tudjanak azokkal szemben, akik viszont nem jogkövetı magatartást
folytatnak. A hivatal rengeget dolgozott az elıterjesztésen, több fórumon egyeztettek a
rendırkapitánysággal egy egyéb szervekkel, hogy valamennyi olyan magatartást szabályozni tudjanak,
amelyre vonatkozóan jelenleg nincsen törvényi tényállás, vagy szankcionálási lehetıség.
Lemle Béláné: Amikor bármi a rend irányába történik, akkor abban a pillanatban felháborodnak azok,
akik nem a rendet akarják. Vannak olyan személyek, akik saját hibájukból kerülnek nehéz helyzetbe,
de az említett precedens, nem ilyen.
Kıvári László: Hónapok óta van megkeresés azzal a helyzettel kapcsolatban, ami a Rákóczi Ferenc
utcai italbolt körül alakult ki. Most nem tudnak erre a helyzetre reagálni. Minél elıbb ezekre a
kérdésekre megoldást kell találni.
További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
53/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 44/2012.(XI.6.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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12.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet és a határozati javaslatot
a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások körzeteirıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
196/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Védınıi körzetek módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokságot, hogy az
egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelıen kezdeményezze
az iskolai védınık, valamint a területi védınık mőködési
engedélyének módosítását a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél.
2.
A Közgyőlés továbbá felkéri az Egészségügyi Gondnokságot,
hogy kösse meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a fenti
rendeletben foglaltakkal átdolgozott finanszírozási szerzıdéseket.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetıje
13.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
55/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi
adóról
szóló
25/2000.(XII.18.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Ilosfai Gábor 14 óra 46 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 11 fı képviselı.
14.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
56/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról
szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Haag Éva 14 óra 47 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
15.

Beszámoló a 2012. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
197/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Beszámoló a 2012. évi költségvetés
gazdálkodásáról

I-III.

negyedéves

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87. §-ában
foglaltak alapján elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetérıl szóló beszámolóját.
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Határidı:
Felelıs:

16.

2012. december 12.
Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

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

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
57/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012.
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Haag Éva és Ilosfai Gábor 14 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évi költségvetési
koncepciója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került, elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a
koncepciót. Az elıterjesztés véleményezésre megküldésre került a Szekszárdi Roma Nemzetiségi,
valamint a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatok részére, a gazdasági kamaráknak, és a
VÖÉT is tárgyalta az elıterjesztést. Módosító javaslat, vélemény nem érkezett.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
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Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mi az indoka annak, hogy a könyvvizsgálói jelentés mindig az ülésen kerül kiosztásra?
A „parkosítás folytatása a városközpontban” mit jelent?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A könyvvizsgálói jelentést akkor bocsátják a képviselık rendelkezésére,
amikor a hivatal megkapja.
Pál József: A könyvvizsgáló úr a közgyőlési anyagküldés napján kapja meg véleményezésre az
elıterjesztéseket. A mai közgyőlésen szeretett volna megjelenni könyvvizsgáló úr is, de reggel indulás
elıtt kisebb baleset érte.
Halmai Gáborné: Az anyag tartalmaz arról információkat, hogy mire lehet számítani. A 15. oldalon
van egy elírás, az szerepel az anyagban, hogy a 2012. évben a normatív támogatások csökkenésével
kell számolni. Az elızı évi bevételeknél 6,212 milliárd Ft-tal szemben 4,8 milliárd körül
prognosztizálható. Ez 2,2 milliárd Ft-tal kevesebb. A közoktatás területén a pedagógusok bérét az
állam finanszírozza, de az infrastruktúra mőködtetése az önkormányzatnál marad, ez ezeknek a
személyeknek a bére is. A 2,2 milliárd Ft kieséssel szemben mi az, ami az elmenı feladatok kapcsán
csökkenést jelent?
Ács Rezsı: Az elmúlt idıszakban minden koncepciónak melléklete volt egy táblázat, mely tartalmazta
a következı évre vonatkozó látható nagyságrendek. A mostani koncepció készítésénél sokkal több volt
a bizonytalansági elem, pontos információk nincsenek arra vonatkozóan, hogy a feladat elvonások
összegszerően hogyan fognak alakulni. Az intézmény átadás-átvétel sem zajlott le még teljes
egészében. A tárgyalások folyamatban vannak. Továbbá nagy mértékben befolyásolja a gazdálkodást
az adóssággal kapcsolatos kormányzati átvállalás.
Pál József: A koncepció készítésének idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján próbálták
például az intézményrendszert érintıen a modellt felépíteni. 2013. év finanszírozásának szerkezete
megváltozik, viszont ez csak május hónapban lép életbe. Az elsı négy hónapban a 2012. évi
finanszírozási elvek vehetıek alapul.
Märcz László: A parkosítás folytatásánál arra utaltak az anyagban, hogy folyatódik a „Virágos
Szekszárdért” program. Sajnos még mindig vannak a városközpontban olyan területek, amelyeket
parkosítani szükséges.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: A munkahelyteremtéssel kapcsolatos részt javasolja kiegészíteni az alábbiakkal:
fontos, hogy a térségben jelentıs súllyal jelenlévı kis- és középvállalkozások munkaerıigényeinek
kielégítését az önkormányzat saját lehetıségein belül segíti, illetve a szakképzés és felsıfokú képzés
lehetıségnek feltárása, letelepedés segítése. Továbbá javasolja beépíteni, hogy a Garay Pince
mőködtetésérıl, turizmushoz való kapcsolódásáról komplex tervet kell készíteni az érintettek
bevonásával.
Ilosfai Gábor: A munkahelyteremtésrıl szóló részt javasolja kiegészíteni azzal, hogy az
önkormányzat kiemelt jelentıségőnek ítéli meg az elkövetkezendı években megvalósuló Paksi
Atomerımő Zrt bıvítését. Ezen túl célszerő a városban dolgozó vállalkozások összefogása, hogy
minél nagyobb arányban vehessenek részt a munkákban.
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Ács Rezsı: A kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a költségvetési
koncepciót.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Dr. Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
198/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
2013-2015. évi költségvetési koncepció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Áht.) 24. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 26. §-a alapján a 2013-2015.
évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Közgyőlés a koncepcióban elhangzott alapelveket az
elıterjesztés tárgyalása során elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadja.
2. A Közgyőlés az alapelvek figyelembe vételével felkéri a jegyzıt a
tervezési munkálatok további koordinálására, a bevételek és kiadások
további pontosítására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét bizottságokkal megtárgyalt változatát - legkésıbb 2013. február 28.
napjáig terjessze a Közgyőlés elé.
A költségvetési tervezés során –a költségvetés tartalmi, formai
tervezésének szem elıtt tartása mellett – a Költségvetési prioritások
pontban meghatározott elveket figyelembe kell venni.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István polgármester 14 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe, átveszi az ülés vezetését.
Jelen van 13 fı képviselı.
18.

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

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kifejezetten csak a járási hivatalokkal kapcsolatos változásokat
tartalmazza az elıterjesztés. Ennek ismeretében szeretnék racionalizálni a hivatal mőködését, illetve
egy egyenletesebb teherelosztást is megvalósítani. A változások tükrében ez még nem a végleges
hivatali struktúra lesz.
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Horváth István: Van törvényi kötelezettség arra, hogy errıl a mai napon szükséges dönteni? Nem
hozhatnának döntést errıl a januári ülésen?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Fontosnak tartaná, hogy a mai napon döntsön a testület, az
államkincstárhoz szükséges leküldeni a mellékletben szereplı dokumentumokat, ami a finanszírozás
alapját képezi. Továbbá az Mhötv. január 1-tıl hatályba lép, a törvényi változásokat szükséges
átvezetni a helyi rendeletben. A jogszabályi változások miatt az alapdokumentumok folyamatosan
változni fognak a következı évben.
Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
199/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Közös Önkormányzati Hivatal
Szabályzatának jóváhagyása

Szervezeti

és

Mőködési

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát (Ügyrend és munkarend) a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
2.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet 2. sz. függeléke helyébe e határozat
mellékletét képezı 2. sz. függelék, 7. sz. függeléke helyébe e
határozat mellékletét képezı 7. sz. függelék lép.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a jegyzıt, hogy a Közgyőlés 2013. februári rendes
ülésére készítse el a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát.
Határidı:
Felelıs:

2013. január 1.
3. pont tekintetében: 2013. február 28.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
58/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

19.

Javaslat Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatokat a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
200/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása vonatkozó
megállapodás jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati
hivatalt hoz létre Szálka Község Önkormányzatával.
2.
A Közgyőlés a Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodást 2013. január 1-jei hatállyal
elfogadja. A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt pedig a megállapodás ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés a körjegyzıségi megállapodást elfogadó
12/2009. (I.29.) szekszárdi öh határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı:
Felelıs:

2013. január 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
201/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § alapján a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az elıterjesztés 2. és 3. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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2.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
rendeletének 8. függelékét hatályon kívül helyezi, és helyébe az
elıterjesztés 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezető alapító
okirat lép.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı elküldésérıl.
5.
A Közgyőlés a szakfeladatrendrıl és az államháztartási
szakágazati rendrıl szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján
elfogadja az Önkormányzat alaptevékenységének elıterjesztés 4.
melléklete szerinti meghatározását, amely Szekszárd Megyei Jogú
Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendelete10. függelékét képezi.
Határidı:

Felelıs:

2012. december 12.
2012. december 16. (3. és 4. pont tekintetében)
2013. január 1. (2. és 5. pont tekintetében)
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Hadházy Ákos 15 óra 20 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
20.

Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Sok információ még hiányzik. Fontosnak tartja, hogy azok, akik az
intézményekben dolgoznak, akiknek a gyermekei az intézményekbe járnak, információt kapjanak az
átadásról.
További hozzászólás nem volt,a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
202/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos döntések
meghozatala
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos
elıterjesztést megtárgyalta és a köznevelési feladatot ellátó egyes
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önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13.§ (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségének eleget téve az érintett, köznevelési alapfeladatot
ellátó – mind a kizárólag önkormányzati fenntartásban, mind pedig az
önkormányzat részvételével mőködı társulás fenntartásában mőködı
- intézmények állami fenntartásba történı átadását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az érintett
intézmények vonatkozásában az átadás-átvételi megállapodások
elkészítésére az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelı tartalommal.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert az átadás-átvételi
megállapodások aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a társulási
formában fenntartott, köznevelési alapfeladatot ellátó intézmények
esetében készítse elı a szükséges alapító okiratok, valamint a társulási
megállapodások módosítását és annak elkészültét követıen 2012.
december 21- napjáig terjessze azt a Közgyőlés elé jóváhagyás végett.
Határidı:

Felelıs:

21.

1. pont: 2012. december 12.
2-3. pont: 2012. december 15.
4. pont: 2012. december 21.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévı könyvtár és
múzeum átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
203/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A könyvtár és a múzeum
megállapodás elfogadása

átadás-átvételével

kapcsolatos

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. §-ának
felhatalmazása alapján elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum,
valamint a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár átadás-átvételével
kapcsolatos megállapodásokat az elıterjesztés 1. és 2. melléklete
szerinti tartalommal.
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2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt pedig az ellenjegyzésre.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a Polgármestert az átvett,
illetve a használt vagyon tekintetében kötendı megállapodás
érdekében tárgyalás kezdeményezésére a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt.-vel.

Határidı:
Felelıs:

2012. december 15.
2012. december 31. (3. pont tekintetében)
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
204/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A könyvtár és a múzeum alapító okiratának elfogadása
1.
A Közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §- a
alapján elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, valamint a
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratát az elıterjesztés
3. és 4. melléklete szerinti tartalommal.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésre.
3.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı elküldésérıl.
Határidı:
Felelıs:

2012. december 20.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Hadházy Ákos 15 óra 24 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
22.

A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál
lefolytatott 2012. január-februári államkincstári és 2012. szeptemberi belsı
ellenırzés
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A határozati javaslat a belsı ellenırzési jelentéssel összhangban a tıke
megfizetésére vonatkozó felhatalmazást tartalmazza. Illetve a kamat tekintetében alpolgármester
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asszonyt hatalmaznák fel tárgyalások lefolytatására, hogy a többcélú kistérségi társulás ezt vállalja át,
tekintettel arra, hogy a felelısség kérdése összemosódik.
Ilosfai Gábor: A büntetı kamat több mint 50 %-os. Ezt ki számolta ki? Van fellebbezési lehetıség?
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl az elıterjesztést. A kistérség és
az önkormányzat egyezteti majd az elszámolást, és a következı közgyőlésen tárgyalják újra a témát.
Ilosfai Gábor 15 óra 30 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 12 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés- melynek létszáma 12
fı - 10 igen szavazattal elfogadott.
(Máté Péter és dr. Haag Éva képviselık nem vettek részt a szavazásban.)

23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belsı ellenırzési
terve
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
205/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6)
bekezdése alapján a határozat 1. számú mellékletét képezı 2012. évi
belsı ellenırzési tervet elfogadja.
A Közgyőlés a 2013. évi belsı ellenırzést a költségvetési szervek
belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. §.
(7) bek. a.) pontja alapján külsı erıforrás bevonásával valósítja meg,
a feladatot polgárjogi szerzıdés keretében oldja meg.
A Közgyőlés a belsı ellenırzés feladat ellátására 1.500 e forintot
különít el a 2013. évi költségvetésben erre a célra.
Határidı:
Felelıs:
24.

2013. december 31.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a közterületi parkolás biztosítása tárgyú közszolgáltatási szerzıdés
megkötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja, továbbá 3.3. bekezdés b) pontjában 5%-ot javasol a bizottság meghatározni.
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Ács Rezsı: Az önkormányzat részérıl a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság vezetıjét
javasolja megjelölni az igazolás kiadása kapcsán, a közszolgáltató részérıl pedig az ügyvezetı
igazgató legyen a kapcsolattartó. Igazgatóság vezetıjét
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna képviselı nem vett részt a szavazásban.)
206/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Közterületi parkolás tárgyú közszolgáltatási szerzıdés megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-vel kötendı, a fizetı parkolási rendszer
(beleértve a felszíni parkolókat és a Széchenyi utcai mélygarázst)
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerzıdést jóváhagyja
azzal, hogy a szerzıdés 3.3. bekezdés b) pontjában 5% kerül
meghatározásra.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetıjét a szerzıdés aláírására.
(A jóváhagyott szerzıdés a határozat mellékletét képezi.)
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
25.

Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Az intézmények karbantartási feladatait a Vagyonkezelı Kft. végzi. Ezt a költséget
a mőködési költségek közé be kell tervezni.
Horváth István: Fedezetet kell biztosítani az elvégzett munkára. A következı évben a minimálbér és
a járulékok is emelkednek. Az intézményeknél a felhasználást kell majd jobban kontrollálni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
207/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Karbantartási szerzıdés módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
támogatja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
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Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között fennálló, intézményi
karbantartási feladatokra vonatkozó szerzıdés módosítását a díj
tekintetében, melyet 2013. január 1. napi hatállyal 1.124 Ft/óra + áfa
összegben határoz meg.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt a szerzıdés módosítás
elkészítésére, a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgató
26.

Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás társulási megállapodásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
208/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás társulási megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
határozat mellékletét képezı társulási megállapodását jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert, hogy a
Társulási Tanács elnökeként a társulási megállapodást aláírja.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester
27.

Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat B.) változatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A B.) változat elfogadásának milyen következményei vannak? Kötelezhetık a
szolgáltatás ellátására úgy, hogy nincs ellentételezés?
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Dr. Tóth Gyula: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat B.) változatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
209/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Kérelem közforgalmú gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nem
támogatja az éjszakai – 23 órától reggel 7 óráig tartó – gyógyszertári
ügyelet megszüntetését.
A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét, hogy a
Közgyőlés döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje
Kıvári László 15 óra 39 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
28.

Javaslat óvodák alapító okiratainak módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
210/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Óvodák alapító okiratainak módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratát az 1.
számú melléklet szerint módosítja.
2.
A közgyőlés a 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi
alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint módosítja.
3.
A közgyőlés a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratát a 3. számú
melléklet szerint módosítja.
4.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratok
aláírására, valamint felkéri a jegyzıt az alapító okiratoknak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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29.

Javaslat a Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: A Humán Bizottság a határozati javaslatot támogatta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
211/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A Garay János Gimnázium alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Garay János Gimnázium alapító okiratát a melléklet
szerint módosítja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
aláírására, valamint felkéri a jegyzıt az alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a
törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2012. december 20.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
30.

Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szántó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal,
hogy havonta 5000 Ft támogatást biztosítson a közgyőlés a tanuló részére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Humán Bizottság javaslatával együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:

212/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók
Tehetséggondozó Programjában való részvételre

Arany

János

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Zatykó Viktória 8. évfolyamos tanuló (7100
Szekszárd, Kadarka ltp. 1.) Szekszárd település képviseletében részt
vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
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2.
A közgyőlés a tanuló számára a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5000 Ft havi
ösztöndíjat nyújt, melynek fedezetét a város költségvetésében
biztosítja.
3.
A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a
tanuló által az elsı helyen kiválasztott középiskola részére
haladéktalanul küldje meg.
Határidı: 2012. december 12.
a 3. pont tekintetében: 2012. december 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
31.

Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások
közzétételére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
213/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások
közzététele
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı pályázati felhívással
hirdeti meg az alábbi köznevelési intézmények magasabb vezetıi
megbízását:
- 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
Szekszárd, Mérey u. 37-39.
- Gyermeklánc Óvoda
Szekszárd, Perczel u. 2.

2.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a fenti
intézmények magasabb vezetıi megbízására vonatkozó pályázati
felhívások – jogszabály szerinti – közzétételérıl és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.
Határidı: 2013. január 15., illetve
2013. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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32.

Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történı
kilépése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
214/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Tengelic Község Önkormányzatának kilépése a központi ügyeleti
társulásból
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 5. § (2)
bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul Tengelic Község
Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történı
kilépéséhez.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Tengelic
Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történı
kilépésérıl a társulást alkotó önkormányzatokat tájékoztassa.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el
a központi ügyeleti társulás tekintetében a pénzügyi elszámolást, és
küldje meg azt Tengelic Község Önkormányzata részére.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Tengelic
Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból történı
kilépésére, valamint a társulásokra vonatkozó jogszabályváltozásokra
tekintettel vizsgálja felül a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodását, és terjessze azt a Közgyőlés ülése elé.

Határidı: 2012. december 12.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
3. pont tekintetében: 2013. január 31.
4. pont tekintetében: 2013. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
33.

A IX. számú felnıtt háziorvosi körzet asszisztensnıjének közalkalmazotti
státuszban történı alkalmazása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

33

kgy1212jkv

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Ilosfai Gábor 15 óra 42 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
215/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A IX. számú felnıtt háziorvosi körzet ápolónıjének közalkalmazotti
státuszban történı alkalmazása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
Vargáné Knor Ildikót (sz.: 1970.03.16., an.: Farkas Lenke, lakcím:
Szekszárd, Csokonai u.11. ¼.) a IX. számú felnıtt háziorvosi
körzetben ápolónıként közalkalmazotti státuszban alkalmazza a
mőködtetésért kapott országos egészségbiztosítási pénztári
finanszírozás terhére. A közalkalmazotti jogviszony 2013. január 1jétıl határozott idıre, a praxis önkormányzat által történı
mőködtetésének idejéig szól.
2.
A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét,
hogy gondoskodjon a IX. számú háziorvosi körzet ápolónıjének
közalkalmazotti státuszban történı foglalkoztatásához szükséges
intézkedések megtételérıl.
3.
A Közgyőlés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnokságának engedélyezett létszámát 2013. január
1. napjától a praxis önkormányzat által történı mőködtetésének
idejéig 1 fıvel megemeli.
4.
A Közgyőlés felkéri a Hivatalt, hogy a 2013. évi költségvetés
intézményi létszámkeretének tervezésekor a határozatban foglaltakat
vegye figyelembe.
Határidı:
Felelıs:

2012. december 31.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné gondnokságvezetı (2. pont
tekintetében)
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı (3., 4. pont
tekintetében)

Halmai Gáborné 15 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
34.

Javaslat fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerzıdés
jóváhagyására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
216/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Feladat ellátási szerzıdés fogászati szolgálat ellátására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 4. számú gyermek és
ifjúsági fogászati körzet vonatkozásában Dr. Kartai Anett által
képviselt KartaiDent Fogászati Kft-vel kötendı feladat-ellátási
szerzıdést a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendelési
idın kívüli fogorvosi tevékenység vonatkozásában a rendelı
használatra vonatkozó szerzıdést készítse elı, és terjessze azt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése elé.
4.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
fogászati alapellátásra kötött feladat-ellátási szerzıdéseket, továbbá a
szerzıdések idıtartamán túlnyúló szerzıdéseket vizsgálja meg.
Határidı:

Felelıs:

35.

2012. december 31.
3. pont tekintetében: 2013. január 31.
4. pont tekintetében: 2013. január 31.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést, melynek elfogadását a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
támogatta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
217/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Rendırkapitányság támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2012. évi városi rendezvények biztosítására 1 millió Ft támogatást
nyújt a Szekszárdi Rendırkapitányság részére a 2012. évi
költségvetési rendelet általános tartalék keretének terhére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés
aláírására.
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A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás
összegét építse be a 2012. évi költségvetési rendelet soron következı
módosításakor.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László 15 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
36.

A Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
218/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Tolna Megyei Rendırfıkapitánysággal kötendı 7605 hrsz-ú
ingatlanra (Lisztesvölgyi lıtér) vonatkozó ingatlanhasználati
szerzıdést az elıterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, a
jegyzıt pedig a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
37.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mi lesz a jövıben? Lehet errıl valamit tudni?
Horváth István: A tárgyalások a miniszterrel megkezdıdtek. A cél, hogy legalább az
adósságállomány 40 %-át az állam átvegye. A megyei jogú városok közül Szekszárd a legstabilabban
és a legjobban mőködı városok közé tartozik.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
219/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete 18. §
(2) bekezdése alapján az OTP NyRt. Számlavezetı pénzintézettel
fennálló 850 m Ft összegő folyószámla hitelkeret szerzıdést 2013.
június 30. napjáig meghosszabbítja.
A folyószámla hitelkeret szerzıdés feltételei egyebekben
változatlanok maradnak.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, és a
mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret
szerzıdés aláírására, a jegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

38.

2012. december 21.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A Mentálhigiénés Mőhely 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló és a vele
kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

220/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Mentálhigiénés Mőhely 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámoló,
a vele kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhely 2012. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja, és a Mentálhigiénés Mőhely ellátási
szerzıdését 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig a
szerzıdés ellenjegyzésére.
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3.
A Közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhely részére biztosított
támogatás mértékének meghatározására a 2013. évi költségvetés
elfogadásának keretében visszatér.
Határidı:
Felelıs:

2012. december 31. (2. pont tekintetében)
2013. február 28. (3. pont tekintetében)
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Halmai Gáborné 15 óra 48 perckor visszatér az ülésterembe, dr. Fajszi Lajos elhagyja az üléstermet,
jelen van 12 fı képviselı.
39.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
221/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési terv 4. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat mellékletét
képezi.
Határidı:
Felelıs:
40.

2012. december 15.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat pályázat benyújtására az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a
DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukció
keretében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
222/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére
(DDOP-3.1.2-12 Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Nevelési Intézmények fejlesztése c. (DDOP3.1.2-12) pályázati konstrukcióra az 1. számú Óvoda és
Kindergarten fejlesztése címmel pályázatot nyújt be.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, valamint a jegyzıt azok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

41.

2013. január 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerı
Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
223/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
A Városrehabilitáció és az Agóra projekt kapcsán az EU Önerı
Alapra benyújtott kérelmek jóváhagyása
1
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az EU Önerı Alap felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012 (X.9.) Korm. rendelet alapján az
„Agóra Szekszárd”- A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő projekt
kapcsán az EU Önerı Alapra történı önerı-támogatási kérelem
benyújtását a maximálisan pályázható 55.264.353 forint összegre.
2
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az EU Önerı Alap felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012 (X.9.) Korm. rendelet alapján Szekszárd
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése címő projekt kapcsán a 285/2012 (X.9.) Korm. Rendelet
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alapján az EU Önerı Alapra történı önerı-támogatási kérelem
benyújtását a maximálisan elnyerhetı 49.577.939 forint összegre.
3
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a
támogatási igény benyújtásával kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidı:
Felelıs:

42.

Folyamatos
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázati projekt kapcsán a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
224/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázati projekt kapcsán a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel kötött megállapodás módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
kötött város-rehabilitációs tevékenységre kötött megállapodás
1. számú szerzıdésmódosítását.
2.
A Közgyőlés hozzájárul a DDOP-4.1.1/C-09-2f-20100001 pályázati projekt önerıként biztosított összegébıl
15.300.000 Ft pénzeszköz Szekszárdi Városfejlesztési Kft
számára történı átadásához a 2012. évi költségvetés beruházási
önerı biztosítására lekötött betétállomány terhére.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdésmódosítás aláírására, valamint a jegyzıt az
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. december 31.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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43.

Javaslat társberuházói megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
225/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Társberuházói megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja az Önkormányzat és a Szekszárdi Szennyvízcsatorna
Építı Viziközmő Társulat között kötendı társberuházói
megállapodást. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására, a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Az érdekeltségi hozzájárulásokból befolyó összeg a 2012. évi
költségvetési rendelet általános tartalék elıirányzatát növeli.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
44.

Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló
beruházás önerejének biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
226/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Melioráció közösségi létesítményeinek
beruházás önerejének biztosítása

fejlesztésére

irányuló

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló
beruházás megvalósításához 32.000 eFt önerıt biztosít a 2012. évi
költségvetési rendelet általános tartalék kerete terhére a Szekszárdi
Meliorációs Nkft. részére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.

41

kgy1212jkv

Határidı: 2012. december 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
45.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. évi
munkaterve
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A Bizottságok támogatják a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
227/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
2013. évi munkaterv jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a határozat mellékletét
képezı 2013. évi munkatervét.
Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
46.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
228/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti
„sporttelep” ingatlan hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti
„sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámolót.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót, és az azt
jóváhagyó határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı
Zrt. részére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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47.

Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötött kölcsönszerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Nem lenne egyszerőbb letisztázni, hogy ezt az összeget nem adják már vissza?
Ács Rezsı: Ezt az összeget a Vízmő Kft. kölcsön adta a tulajdonosnak. A szándék az volt, hogy az
összeg visszafizetésre kerüljön. Minden év végén szembesülnek azzal, hogy nem tudják visszafizetni
az adott évre esı összeget, ezért módosítják minden évben a szerzıdést. Javasolja a határozati javaslat
kiegészítését azzal, hogy ezen összegek rendezésére pénzügy-technikailag a két érintett fél között
fennálló tartozások kompenzálásával kerül sor.
Ilosfai Gábor: A Vízmő Kft. más cégeknek is adott kölcsön. Ezek hogyan állnak?
Horváth István: Következı alkalommal egy tájékoztató formájában erre kitérhetnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
229/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft-vel kötendı kölcsönszerzıdés
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
288/2010. (XII.16.) szekszárdi öh. számú határozatával módosított
257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
„1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2012.
december 15. határnappal a 80 millió Ft összegő kölcsönszerzıdésben
szereplı tıke összeget 60 millió Ft összegre csökkentse, a kamat
összege jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő, a kölcsön
futamideje öt év.
2.) A Közgyőlés a 2012. december 6-31. között esedékes 20 millió Ft
törlesztı részletet mőködési célú pénzeszköz átadásnak minısíti, így
annak visszafizetésére nem kerül sor.
3.) A Közgyőlés a fizetendı kamat összegét a 80 millió Ft összeg után
fizeti meg.
4.) A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy a szerzıdés feltételei egyebekben
változatlanok maradnak.”
5.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerzıdésmódosítás elkészítésére.
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6.) A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy ezen összegek rendezésére
pénzügy-technikailag a két érintett fél között fennálló tartozások
kompenzálásával kerül sor.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
48.

Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket
Halmai Gáborné: Fontos, hogy mennyi ez az átvétel, és mennyire tıkeerıs a cég?
Horváth István: Alkalmassá kell tenni a Kft-t, hogy a következı napirendi pont elıterjesztésében
szereplı feladatot ellássa.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Máté Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
230/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Turisztikai Kft. alapító okiratának módosítása
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint alapító tulajdonos - felhatalmazza a Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a társaság
tıketartalékának terhére a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-tıl,
valamint az Alisca Terra Kft-tıl a társaságban lévı tulajdonrészét
vásárolja meg.
2.)
A Közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Víz- és Csatornamő
Kft, az Alisca Terra Kft. valamint az Szekszárdi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetıit, hogy az üzletrész adásvételét 3 hónapos fizetési
határidıvel bonyolítsák le. A Közgyőlés az ügyvezetıket
felhatalmazza az üzletrész adásvételi szerzıdés aláírására.
3.)
A Közgyőlés, mint alapító tulajdonos felhatalmazza a
taggyőlésben a város képviselıjét a jelen határozatban rögzítettek
képviseletére, tovább felhívja a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft
ügyvezetıjét, hogy a társaság alapító okiratát a jelen tulajdonosi
határozatban foglaltaknak megfelelıen módosítsa. A Közgyőlés
felkéri az ügyvezetıt, hogy az alapító okirat módosításával
kapcsolatos cégeljárást bonyolítsa le.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
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49.

Javaslat a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város
történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása”
tárgyú megbízási szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
231/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében tájékoztatással és
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása” tárgyú
megbízási szerzıdés jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat és a Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft között létrejövı, „DDOP-4.1.1/C-092f-2010-0001, "Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése ” c. projekt keretében
tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátása” tárgyú megbízási szerzıdést.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, valamint a jegyzıt az ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

50.

2012. december 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
232/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben
határozatokról

hozott

bizottsági

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2012. július 1. – 2012. szeptember 30.
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közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Horváth István polgármester
51.

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

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az AGÓRA beruházás hogyan áll? 16 millió Ft értékben történt egy lopás. Ebben
az ügyben hol tartanak?
Horváth István: Az elızı közgyőlésen napirenden szerepelt már ez a téma. A rendırségen
feljelentést tettek az ellopott kábelek ügyében. A kábelek pótlására új eljárást írtak ki. Továbbá
felvette a kapcsolatot az ırzı-védı cég képviselıjével. A cég megfelelı biztosítással rendelkezik.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
233/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
lejárt
határidejő
végrehajtásáról

közgyőlési

határozatok

I.)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
15/2012.(II.2.), 127-129/2012.(VI.28.), 134/2012.(VI.28.), 147148/2012.(VIII.21.), 151-152/2012.(IX.4.), 155-157/2012.(IX.28.),
159/2012.(IX.28.), 161-168/2012.(IX.28.), 170-174/2012.(IX.28.),
176-177/2012.(IX.28.),178-179/2012.(X.12.), 180-181/2012.(X.30.),
183/2012.(X.30.),
188-190/2012.(X.30.),
191/2012.(X.30.)
szekszárdi öh. 1. pontja, 192/2012.(X.30.) számú határozatok
végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló beszámolót
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés a 72/2012. (IV.27.) szekszárdi öh. határidejét 2013.
február 28-ig meghosszabbítja.
3. A Közgyőlés a 102/2012. (V.30.) szekszárdi öh. 3-4. pontjainak
határidejét 2013. február 28-ig meghosszabbítja.
4. A Közgyőlés a 169/2012. (IX.28.) szekszárdi öh. határidejét 2012.
február 28. meghosszabbítja.
5. A Közgyőlés a 65/1992. (III.26.) sz. képviselı-testületi
határozattal elfogadott – a BM Polgári Védelem Szekszárd Városi
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Parancsnokságával kötött – együttmőködési magállapodást hatályon
kívül helyezi.
II.) A Közgyőlés a Humán Bizottság 2012. évi Tartalék Keretébıl
100.000 Ft-ot átcsoportosít a Keresztény Nevelésért Alapítvány
támogatására. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával a támogatás összegét építse be, készítse el
a támogatási szerzıdést, és gondoskodjon a támogatási összeg
átutalásáról.
III.) A Közgyőlés jóváhagyja Märcz László igazgatóság vezetı,
Szabó Veronika, valamint Frey Tímea pályázati referensek 2012.
október 4-5. között Lengyelországban VIS NOVA nemzetközi
konferencián történı részvételét. A költségek kifizetésére a VIS
NOVA pályázat fenti célra elkülönített kerete (a 2012. évi 520/2/1/7
költségvetési sor) nyújt fedezetet.

Határidı: 2012. december 12.
II.) pont: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dr. Fajszi Lajos 16 óra 7 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
52.

Javaslat hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Ács Rezsı: Javasolja a határozati javaslatot Szakály Község Önkormányzatával kiegészíteni, a
tárgyalások folyamatban vannak ezen település vonatkozásában is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
234/2012. (XII.12.) szekszárdi öh.
Hulladékgazdálkodási társulási megállapodások jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Diósberény, Dúzs, Fürged, Mucsi Szakadát, Udvari, Ozora és Varsád,
Báta, Decs, Keszıhidegkút, Medina, Sárpilis, Sióagárd, Szálka,
Szárazd, Szedres, İcsény, Szakály Községek Önkormányzatával
kötendı hulladékgazdálkodási társulási megállapodásokat az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására.
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Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

53.

Kérdések, interpellációk

Horváth István: Ilosfai Gábor korábbi ülésen feltett interpellációjára írásban válaszolt, mely a mai
közgyőlés zárt ülésnek napirendi pontja lesz. Képviselı úr elfogadja az interpellációra adott választ?
Ilosfai Gábor: Szeptember végén adta be írásban a kérelmét, és a választ a mai napon kapta meg. A
tájékoztatóként ma kapott anyagot most nem tudja értékelni. A választ nem fogadja el.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
(Dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja Horváth István polgármesterhez „Emlékezés”
címmel
Dr. Hadházy Ákos: Mivel novemberben nem volt közgyőlés, most szeretne megemlékezni az 1956os forradalom hıseirıl. Ezek a hısök mindannyian keresték az igazságot és ki is merték azt mondani.
Ma azt mondanák ezekre az emberekre, hogy „kellemetlen” emberek, kellemetlen dolog valakitıl
olyan dolgot hallani, amirıl tudják, hogy igaz, de mégsem mondják ki valamiért ezeket az
igazságokat. 1956 hısei ilyen „kellemetlen” emberek voltak, hiszen nem néztek rá a térképre. Ha
ránéztek volna a térképre, láthatták volna a sorsukat elıre. Sokan jelöletlen tömegsírba kerültek.
Voltak, akiket egyszerő sortüzek öltek meg, másokat megalázó koncepciós perek után akasztottak fel
egy börtön udvarán. Sok olyan embert ismernek, akiknek az akkori szerepvállalása miatt ugyan nem
vették el az életét, de életüket, karrierjüket derékba törték. Nekik nem jutott a szorgos munkájuk
eredményeként nagy vagyon, autó, külföldi utak. De jutott nekik nyugalom, megnyugvás, az ország
hálája azért, hogy ık közéleti szerepvállalásuk során sok mindenre tekintettel voltak, csak egyéni
érdekeikre nem. Szükség van-e mai is ilyen „kellemetlen”emberekre? Nagyon is. Magyarországon
többpártrendszer és szólásszabadság van, és legyenek büszkék, hogy az erıs, egyesült Európa
tagjaként sok mindentıl védve vannak. Mégis vannak ellenségeik. A két legnagyobb veszély bennünk,
saját magunkban van. Az egyik az egyéni pénzügyi érdekek hatalma, melyek akadályozhatják a
közösség boldogulását. A másik nagyobb ellenfél saját magunk, ha tévedhetetlen, hibázni nem tudó
döntéshozónak gondolják, mutatják magukat. Gyenge ellenzék esetén óriási a veszélye annak, hogy
rossz döntéseket hoznak. Mai ülésen egy ellenzéki indítványt még fel sem tettek szavazásra, néha
azonban érdemes odafigyelni az ellenzék szavára. 1956 „kellemetlen” hıseinek élete példaként kell,
legyen elıttük.
Horváth István: Egyetért képviselı úr szavaival. A városban rendezett megemlékezés nagyon méltó
volt.
Dr. Hadházy Ákos: Elfogadja a választ.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 16 óra 15 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
48

kgy1212jkv

