Szám: IV.144-3/2010.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. április 29-én (csütörtökön) 9 óra
20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Csillagné Szántó Polixéna, Csernus Péter, Dr. Gaál Zsuzsanna,
Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Horváth Tibor, Fajszi Lajos, Horváth Jánosné, Ilosfai
Gábor, Kerekes Csaba, Máté Péter, Schoeck Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 19 fı
Ülés közben érkezett: Jobban Zoltán, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Távolmaradt: Horváth László, Kıvári László képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Szeleczki József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke,
Dr. Soczó László megyei rendırkapitány,
Dr. Varga Péter városi rendırkapitány,
Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok,
Szabó Alíz a Humánszolgáltató Központ munkatársa

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Bejelenti, hogy napirend elıtt kerül sor Horváth Tibor képviselı eskütételére.
Dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a képviselı részére a
megbízóleveleket.
Dr. Molnár Péter: Felolvassa az esküszöveget: "Én ... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hő leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat
megtartom; az állami és szolgálati titkot megırzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Szekszárd javát
szolgálom".

Horváth Tibor képviselı letette az esküt.
Horváth István: A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Javasolja továbbá, hogy a közgyőlés
vegye fel napirendre a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı elıterjesztéseket. Javasolja
továbbá, hogy a 64. számú elıterjesztést a következı ülésen tárgyalja meg a közgyőlés.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatát a 64. számú elıterjesztés napirendrıl történı
levételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a kiosztott és a kiküldött anyagban szereplı további napirendi javaslatok
felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010.(…)
önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(92. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (….)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(88. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2009. évi tevékenységérıl
(84. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának
2009. évi tevékenységérıl
(86. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3
6./

Javaslat pályázat benyújtására nagy értékő tőzoltási és mőszaki mentıfelszerelés,
védıruházat és védıfelszerelés, valamint 2000 l víz szállítására alkalmas gépjármő
fecskendı beszerzésére
(87. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Beszámoló az Állami Számvevıszék ellenırzésének tapasztalatairól
(91. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

8./

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(68. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(69. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
(62. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

11./

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás mőködésének
2009. évi tapasztalatairól
(63. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

12./

Közoktatási intézmények fenntartásáról szóló társulási megállapodások felülvizsgálata
(81. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13./

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

14./

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
(83. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

15./

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi, valamint nemzetközi
kapcsolatainak 2009. évi alakulásáról
(85. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4
16./

Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladatellátási szerzıdés
feltételhez kötött felmondására
(80. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17./

Javaslat a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal régészeti feltárásra kötendı szerzıdéstervezet jóváhagyására
(93. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Szekszárd Megyei Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
(65. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

19./

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

20./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(79. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint a
takarékosabb mőködés elımozdítása érdekében szükséges közgyőlési döntések
meghozatalára
(73. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22./

Javaslat
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közoktatási
Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadására
(76. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

23./

Javaslat a TÁMOP 3-1-3 a természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő pályázaton való részvételre
(77. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24./

Javaslat a közcsatornára történı rákötések 2010. évi támogatására
(78. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı

Esélyegyenlıségi
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25./

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(72. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

26./

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

27./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága
eszközbeszerzési pályázatának benyújtása
(87. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonban álló
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint a
takarékosabb mőködés elımozdítása érdekében szükséges közgyőlési döntések
meghozatala
(73. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29./

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és
környéke felújításával” címő pályázathoz kapcsolódó módosításokra
(97. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30./

Delegálás a Gemenc Volán Zrt. helyi közlekedés alvállalkozásba adása tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába
(95. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31./

Tájékoztatók:
– Pénzügyi Bizottság tájékoztatója az önkormányzat gazdasági helyzetérıl
tájékoztató2
– Tájékoztató az Ifjúsági koncepció 2009. évi eredményeinek áttekintésérıl
tájékoztató1

ZÁRT ÜLÉS:
32./

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

33./

Javaslat megyei díjak adományozására
(74. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
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34./

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

35./

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(75. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

36./

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos mőködésérıl szóló jogszabály
értelmében szükséges személyi kérdések meghozatala
(96. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

37./

Javaslat a Bezerédj tömbbelsı átmeneti hasznosítására
(98. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

38./

Javaslat a COLAS-Hungária Zrt-vel kötött megállapodás keretében utak felújítására
(99. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 40 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010.(…)
önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
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Pál József: A 20. oldalon az 50%-os részesedést meghaladó felsorolásból kimaradt a KTDinamic Kft., ezt kéri kiegészíteni azzal, hogy a törzstıke 9,190 e Ft, amelybıl az önkormányzat
részesedése 6.190 e Ft, amely azt jelenti, hogy a gazdasági társaságban 67,4 %-os részesedéssel
rendelkezik az önkormányzat.
Dr. Cseke László: Ismerteti a könyvvizsgálói véleményét.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Gaál Zsuzsanna: 2009-ben mennyi kamatot kellett fizetnie az önkormányzatnak a
kibocsátott kötvények után?
Horváth István: Mennyi kamatot kapott az önkormányzat a betétállománya után?
Pál József: 2009-ben a kötvények után 60 millió Ft kamatot fizetett az önkormányzat,
ugyanakkor 675 millió Ft lekötött betétállománya van. A kamat 28 m Ft volt.
Horváth István: Tehát 32 m Ft kamatkiadása volt az önkormányzatnak a kötvények után.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
9/2010.(V.7.)
önkormányzati
rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 10/2010.(V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (….)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Dr. Tóth Csaba Attila, Halmai Gáborné nem vettek részt a szavazásban.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 11/2010.(V.5.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó
ellátások
térítési
díjáról
szóló
36/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
4./

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2009. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri, hogy a meghívott vezetık
ismertessék a kiegészítésüket.
Dr. Varga Péter: Ismerteti a kiegészítését.
Dr. Soczó László: Ismerteti a kiegészítését.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: Az elmúlt idıszakban tárgyalásokat folytattak térfigyelı kamerák további
kihelyezésére. Hol tart most ez az ügy? Mikor kerülnek a kamerák elhelyezésre?
Dr. Tóth Csaba Attila: A nyilvánosság részére szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy mi a
teendı akkor, ha nem a táblák irányítanak, hanem a lámpák?
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Horváth István: Minden keresztezıdésben kell figyelni.
Dr. Varga Péter: A térfigyelı kamerák elhelyezésével kapcsolatban még nem jelent meg
pályázati kiírás. A jobbra, kis ívben történı kanyarodásnál egyszerre mutat zöldet a lámpa a
gépkocsivezetınek és a gyalogosnak, de mindig a gyalogosnak van elsıbbsége.
Dr. Tóth Csaba Attila: Kéri, hogy a kapitány úr megfelelı szakemberek bevonásával
kezdeményezze ezen kérdés felülvizsgálatát. A másik kérdése a 2010. március 15-i ünnepséggel
kapcsolatos félelmet keltı rendıri intézkedésre vonatkozik, mely megfogalmazás lehet hogy
kicsit erıs, de úgy gondolja, hogy Szekszárdon március 15-én az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc megünneplése kapcsán senki félelmet nem keltett. Azonban azok a bajtársaik,
azok a honpolgáraik, azok a szekszárdi emberek, akik hozzá hasonlóan olyan ruhában voltak
jelen, amely formájában hasonlíthat bármi más ruhára, ami a mai „aberrált” törvények szerint
lehet, hogy törvényellenes. Hat alkalommal hat személlyel szemben 35.000.- Ft -os szabálysértési
bírságot szabtak ki. Várja ı is a szabálysértési eljárást, mert az öltözéke lehet, hogy félelmet kelt
valakiben. Tudnak arról, hogy ilyen szabálysértési eljárás indult vélt félelmet keltı, esetlegesen
törvénysértı ruhahasználat miatt?
Dr. Varga Péter: A rendırség a jogszabályokat nem minısíti. Nem tekinti szélsıséges
intézkedésnek ami történt, akkor lett volna szélsıséges, ha elıállították volna ezeket az
embereket.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Nagyon jó volt az együttmőködés a Rendırség és a civil szervezetek között.
Dr. Tóth Csaba Attila: Alapvetıen még mindig több rendırre lenne szükség, de az
együttmőködés megfelelı.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
55/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2009.
évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Rendırkapitányság 2009.
évi tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel
elfogadja.
A Közgyőlés a Rendırkapitányság felelısségteljes
munkájához a továbbiakban is sok sikert és jó
egészséget kíván.

10

Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester

5./

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú
Tőzoltóságának 2009. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Város

Önkormányzata

Hivatásos

Horváth István: Kéri a vélemények ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Sarkadi Ferenc: Ismerteti a kiegészítését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.

56/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2009.
évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2009. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel
elfogadja.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Hivatásos
Tőzoltósága
felelısségteljes munkájához a továbbiakban is sok
sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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6./

Javaslat pályázat benyújtására nagy értékő tőzoltási és mőszaki mentıfelszerelés,
védıruházat és védıfelszerelés, valamint 2000 l víz szállítására alkalmas gépjármő
fecskendı beszerzésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı, Dr. Gaál Zsuzsanna, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a szavazásban.
57/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Tőzoltóság
eszközbeszerzési
benyújtása

pályázatának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot nyújt be az Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által kiírt „a
tőzoltóságok
technikai
eszközeinek
fejlesztésére,
felújítására” címő felhívására, Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága részére
nagy
értékő
felszerelés,
egyéni
védıruházat,
védıfelszerelés, valamint gépjármőfecskendı felújítása
céljából.
A Közgyőlés a pályázatok önerejét – 8.869.000,-Ft-ot
eszközbeszerzésre, 6.500.000,-Ft-ot gépjármőfecskendı
felújításra, mindösszesen 15.369.000 forintot a 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
A Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy
•

a pályázat által elnyert és átvett eszközöket készenlétben,
és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatásos Tőzoltóságának kezelésében tartja,

•

bármely okból történı elidegenítés esetén a pályázott
eszköz 10 éves koráig az OKF elıvásárlási jogát biztosítja
a további tőzoltósági használat érdekében. A
visszavásárlási ár maximuma a befizetett önrész,
amortizációval csökkentett értéke.

•

A Közgyőlés az elnyert eszközre olyan mértékő
biztosítást köt, mellyel annak esetleges pótlását biztosítani
tudja,
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•

A technikai fejlesztés megvalósítása során együttmőködik
a beruházás elıkészítésére és lebonyolítására kijelölt
szervezetekkel.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázatok
benyújtására a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére, valamint az önerı összegének a
2012. évi költségvetésbe történı beépítésére.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának mőködési
területén lévı önkormányzatokkal az önerı összegéhez
való hozzájárulás érdekében.
A Közgyőlés felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának
parancsnokát a pályázat beadására, felhatalmazza továbbá
arra, hogy a pályázati önerı részét képezı IFA Csepel,
valamint Mercedes gépjármővek értékesítését - az
elkészült szakértıi vélemény figyelembevételével bonyolítsa le.

Határidı: 2010. május 12. (a pályázat benyújtására)
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Balás Ákos 10 óra 19 perckor elhagyta az üléstermet, Jobban Zoltán megérkezett az
ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
7./

Beszámoló az Állami Számvevıszék ellenırzésének tapasztalatairól
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: Történt-e intézkedés annak érdekében, hogy az energiatakarékossági pályázaton
részt vegyen az önkormányzat?
Horváth István: Igen, a cél egy jelentıs beruházás végrehajtása.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı, Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.
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58/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló az Állami Számvevıszék ellenırzésének
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta az Állami Számvevıszék
jelentését az energiagazdálkodást érintı állami és
önkormányzati
intézkedések,
kiemelten
az
energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának
ellenırzésérıl és azt tudomásul veszi. A Közgyőlés a
jelentésben
rögzített megállapítások
hasznosítása
érdekében az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
1. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
jogszabályi
elıírások
maradéktalan
betartása
érdekében készítse el a 265/2008. (XI.6.) Korm.
rendelet elıírásai alapján az Önkormányzat 2009. évi
energiafelhasználási beszámolóját.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
Önkormányzat
energiafogyasztása
alakulásának
figyelemmel
kísérése
érdekében
az
energiagazdálkodás információs és monitoring
rendszere mőködése keretében határozza meg az
önkormányzati intézmények energiafelhasználási
adatszolgáltatásának módját és gyakoriságát.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
villamos-energiára fordított kiadások mérséklése
érdekében vizsgáltassa meg a feljogosított fogyasztói
körbe való átlépés lehetıségét.
4. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
alakítsa ki a közvilágításra vonatkozó fogyasztói
panaszok kivizsgálásának és a szolgáltató által tett
intézkedések ellenırzésének rendjét.
5. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
jövı
évi
költségvetés
tervezésekor
az
energiafelhasználás és az energiaköltségek várható
alakulására vonatkozó számítások alapján tervezze az
egyes energiafajták költségelıirányzatait.
6. A Közgyőlés felkéri a Polgármester Hivatalt, hogy az
intézkedési tervet 30 napon belül küldje meg az Állami
Számvevıszék Tolna Megyei Ellenırzési Irodája
részére.
7. A Közgyőlés az intézkedési tervben foglaltak
megvalósításáról szóló beszámolót az októberi rendes
ülésen kívánja tárgyalni.
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Határidı:
1. pont tekintetében: tárgyévet követı év március
31.
2-5. pontok tekintetében: 2010. szeptember 30.
6. pont tekintetében: 2010. május 31.
7. pont tekintetében:2010. október 31.
Felelıs:
Horváth
István polgármester
(6. pont
tekintetében)
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı (1-5.,7.
pontok tekintetében)

8./

Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.
59/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 2009. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
területfejlesztésrıl
és
a
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 17. § (14)
bekezdés b) pontja alapján elfogadja a polgármester
által elıterjesztett a Dél-Dunántúli Fejlesztési Tanács
2009. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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9./

Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.
60/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2009.
évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
területfejlesztésrıl
és
a
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. tv. 14. § (8)
bekezdés b) pontja alapján a polgármester által
elıterjesztett a Tolna Megyei Területfejlesztési
Tanács 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
10./

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Szabó Alíz: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Megköszöni a Családsegítı Központ dolgozóinak a munkájukat.
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Horváth István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a közgyőlés megköszöni
a Családsegítı Központ munkáját.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 20 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos nem vettek részt a szavazásban.
61/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009.
évi tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
elfogadja
a
Szekszárdi
Közgyőlése
Humánszolgáltató Központ és a „Szekszárd és
Környéke Alapellátási-és Szakosított Ellátási
Társulás” mőködésének 2009. évi tapasztalatairól
szóló beszámolót.
A Közgyőlés a Humánszolgáltató Központ
felelısségteljes munkájához a továbbiakban sok
sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs. Horváth István polgármester

11./

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

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Kérdése Rottenbacher Ádámhoz: A diétás étkeztetés megoldott?
Rottenbacher Ádám: A diétás étkeztetés a bentlakásos intézményben megoldott, de a szociális
ellátás keretében nem, azonban szeptembertıl erre is lesz lehetıség.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Horváth István: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a közgyőlés
megköszöni a Szociális Központ munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Horváth Jánosné nem vett részt a szavazásban.
62/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási Társulás mőködésének 2009. évi
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a „Szekszárd és Környéke
Szociális Alapszolgáltatási Társulás” mőködésének
2009. évi tapasztalatairól szóló beszámolót.
A Közgyőlés a Szociális Központ felelısségteljes
munkájához a továbbiakban sok sikert és jó
egészséget kíván.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
12./

Közoktatási intézmények fenntartásáról
felülvizsgálata
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

szóló

társulási

megállapodások

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
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63/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közoktatási intézmények fenntartásáról
társulási megállapodások felülvizsgálata

szóló

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az alább felsorolt társulások felülvizsgált
társulási megállapodásait a melléklet szerinti
formában elfogadja:
Szekszárd
és
Medina
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása,
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi
Társulása,
Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása,
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása,
Szekszárd
és
Szedres
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodások aláírására, az aljegyzıt pedig azok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
13./

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 20 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a szavazásban.
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64/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálata
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás határozat
melléklete szerinti társulási megállapodását.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására, az aljegyzıt pedig
a megállapodás ellenjegyzésre.

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

14./

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
megállapodásának felülvizsgálata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Társulás

társulási

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı, Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
65/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Szekszárd
és
Környéke
Alapszolgáltatási
Társulás
megállapodásának felülvizsgálata
1.

Szociális
társulási

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
hozzájárul
Tolna
Város
Önkormányzatának a Szekszárd és Környéke
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Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz történı
csatlakozásához.
2.

A Közgyőlés elfogadja a határozat 1. számú
mellékletét képezı társulási megállapodást, és a
társulás nevét Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
elnevezésre módosítja.

3.

A Közgyőlés a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján elfogadja a határozat 2. számú mellékletét
képezı Szociális Központ alapító okiratát.

4.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás és a Szociális Központ
alapító okiratának aláírására, az aljegyzıt pedig
azok ellenjegyzésére.

5.

A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon az alapító okirat Magyar
Államkincstár részére történı megküldésérıl a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.

6.

A Közgyőlés felkéri az intézményvezetıt a
mőködési engedély módosítás iránti kérelem
elıkészítésére.
Határidı:
A 4. és 6. pontok tekintetében: 2010. június 30.
Az 5. pont tekintetében: 2010. május 17.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Rottenbacher Ádám a Szociális
igazgatója

15./

Központ

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi, valamint
nemzetközi kapcsolatainak 2009. évi alakulásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
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Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a
szavazásban.
66/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló
az
Önkormányzat
testvér-és
partnervárosi, valamint nemzetközi kapcsolatainak
2009. évi alakulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város testvérés partnervárosi kapcsolatainak alakulásáról szóló
2009. évi beszámolót elfogadja.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 98. számú elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját, amelyet nyilvános ülésen tárgyaljon meg.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı –
16 igen szavazattal elfogadott.
16./

Javaslat a Bezerédj tömbbelsı átmeneti hasznosítására
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a
szavazásban.
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67/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Bezerédj tömbbelsı átmeneti hasznosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Béla király tér, illetve a
Vármegyeháza és környéke rekonstrukciója
kapcsán megszőnı parkolók pótlására fizetı
parkolót
kíván
létrehozni
a
Bezerédj
tömbbelsıben. A Közgyőlés a tömbbelsıben lévı
önkormányzati ingatlanokat – 1850/2, 1844/2,
1841/2 hrsz. - fizetı parkolóként történı
hasznosítás céljából átadja a Vagyonkezelı Kftnek és felkéri a Vagyonkezelı Kft-t, hogy
végeztesse el a szükséges bontási munkálatokat,
illetve a parkoló kialakítását.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a parkoló üzemeltetéséhez szükséges átjárási
szolgalmi jogokat jegyeztesse be az ingatlannyilvántartásba.
3. A Közgyőlés hozzájárul, hogy az Önkormányzat
5.500.000.- Ft ellenében értékesítse a COLOR
Hungária Kft. (Szekszárd, Nefelejcs u. 10.)
részére a Garay tér 6. számú épület – Papa borozó
– folytatásában lévı önkormányzati épületrészt. A
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az erre
vonatkozó elıszerzıdés aláírására.
4. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságot a Bezerédj tömbbelsı
átmeneti hasznosításával kapcsolatos további
döntések meghozatalára, a COLOR Hungária Kftvel kötendı végleges adásvételi szerzıdés és a
szükséges telekalakítások jóváhagyására. A
Közgyőlés felhatalmazza a polgármester a
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság által
jóváhagyott adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári László GMB elnök,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetıje
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17./

Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladatellátási
szerzıdés feltételhez kötött felmondására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot a közgyőlésnek azzal a módosítással, hogy a 3. pont a következı szerint módosul: „3.
Az önkormányzat jelen határozatával nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
a háziorvosi feladat-ellátási szerzıdés – a jelen határozat 2. pontjában foglalt feltétel
bekövetkezése esetén – az önkormányzat részérıl felmondásra kerül, úgy a háziorvosi ellátásról a
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Gondnoksága gondoskodik 2010. július 1. napjától.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
68/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közgyőlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat
ellátására kötött feladatellátási szerzıdés feltételhez
kötött felmondására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megállapítja, hogy az önkormányzat és
az Erdıs-Mátis Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társaság között - háziorvosi szolgálat ellátására
kötött - feladat-ellátási szerzıdés 10.3. pontjában
foglalt „az alapellátás jogi és szakmai elıírásainak
hiánytalan biztosítása” feltételt a megbízott
vállalkozó háziorvos megszegte tekintettel arra, hogy
a feladat személyes ellátására vonatkozó és a
szerzıdésbe is belefoglalt jogszabályi feltétel
ellátására az Egészségügyi Gondnokság írásbeli
felhívása ellenére sem nyilatkozott egyértelmően, és
ezzel a szolgáltatás ellátásának OEP finanszírozását
veszélyeztette.
2. Tekintettel arra, hogy a megbízást ellátó
vállalkozó háziorvos külföldi kutatómunka jogcímen
2010. június 30. napjáig önkormányzati engedéllyel
van távol, a közgyőlés amennyiben a feladat-ellátás
kötelezettje ezen idıpontig a feladat személyes
ellátására nem jelenik meg, vagy erre nézve írásos
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kötelezettséget nem vállal, a megállapodást 2010.
július 1. határnappal – 3 hónapos rendkívüli
felmondási idı figyelembe vételével – felmondja.
3. Az önkormányzat jelen határozatával nyilatkozik
és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
háziorvosi feladat-ellátási szerzıdés – a jelen
határozat 2. pontjában foglalt feltétel bekövetkezése
esetén – az önkormányzat részérıl felmondásra
kerül, úgy a háziorvosi ellátásról a Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi Gondnoksága gondoskodik
2010. július 1. napjától.
4. A feladat-ellátás változás lebonyolítása érdekében
a közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatal
Egészségügyig Gondnokságát, hogy a feladat-ellátás
átvétele érdekében a szükséges hatósági engedélyek
beszerzését haladéktalanul kezdje meg.
Határidı:
Az 1-3. pontok tekintetében: 2010. június 30.
A 4. pont tekintetében 2010. május 3.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetıje
Dr. Hadházy Ákos 10 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
18./

Javaslat a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal régészeti feltárásra kötendı
szerzıdés-tervezet jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kerekes Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
69/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Wosinszky Mór Megyei Múzeummal régészeti
feltárásra kötendı szerzıdés-tervezet jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat és a
Wosinszky Mór Megyei Múzeum között a DDOP2008-4.1.1/C kódszámú, Városrehabilitáció- Piactér
és Béla király tér rekonstrukció címő pályázat
kapcsán megvalósítandó beruházás régészeti
feltárására vonatkozó szerzıdés-tervezetét.
A szerzıdés-tervezet a határozat mellékletét képezi.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig az
ellenjegyzésre.
A közgyőlés a régészeti feltárás költségét –
4.500.000 Ft-ot - a 2010. évi költségvetési rendelet
16. számú mellékletében szerepelı DDOP-20084.1.1/C kódszámú, Városrehabilitáció- Piactér és
Béla király tér rekonstrukció címő pályázat pénzügyi
fedezete terhére biztosítja.

Határidı: 2010. május 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

19./

Szekszárd Megyei Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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70/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Szolgáltatásfejlesztési koncepció felülvizsgálata
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a város szociális
szolgáltatástervezési
koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést elfogadja, és
kifejezi azon szándékát, hogy az eredetileg
meghatározott koncepció alapján folytatja a
szociális szolgáltatási rendszer kiépítését.
2. A Közgyőlés felhívja a szociális és gyermekjóléti
intézmények vezetıit, hogy a hazai és Európai
Uniós pályázati lehetıségekkel élve fokozottan
törekedjenek a koncepcióban meghatározott, még
hiányzó,
kötelezı
ellátási
feladatok
megvalósítására, illetve a meglévı ellátások
színvonalának növelésére.

Határidı: 2010. április 29.
Felelıs:
Az 1 pont tekintetében: Horváth István
polgármester ,
A 2. pont tekintetében: szociális és gyermekjóléti
intézmények vezetıi
20./

Közterületek elnevezése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a következı határozatot hozta:
a közgyőlésnek az alábbi közterületek elnevezését javasolja: 973. hrsz-ú út tekintetében Ferenc
szurdik elnevezést, valamint a 968/11 hrsz. tekintetében a Bodza utca elnevezést.
A bizottság az Ipari Park területén lévı utcák tekintetében az alábbi elnevezéseket javasolja:
- „A” jelő utca – Rosner Gyula utca
- „B” jelő utca – Kemence utca
- „C” jelő utca – Korsó utca
- „D” jelő utca – Avar út
- „E” jelő utca – Kagán utca
- „F” jelő utca – Korong utca
- Bekötı út – Csörge-tói utca.
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Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
határozatát támogatja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Javasolja, hogy az Ipari Park területén lévı utcák elnevezésérıl a rendkívüli
közgyőlésen döntsenek. Ismerteti a határozati javaslatot: A 973 hrsz-ú út Ferenc szurdik, a
968/11 hrsz. Bodza utca, a Bekötı út: Csörge-tói utca lenevezést kapjon.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatát az utcák elnevezésére vonatkozóan,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.
71/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közterületek elnevezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 961992.
(III.12.) Kt. rendeletben biztosított jogkörében
eljárva az alábbi közterületek elnevezését határozza
el:
A 973 hrsz-ú út Ferenc szurdik
968/11 hrsz

Bodza utca

Bekötı út:

Csörge-tói utca

A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2010. május 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gaál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel az Ipari Park területén lévı utcák elnevezésére vonatkozó
javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.
72/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közterületek elnevezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Ipari
Park területén lévı utcák elnevezésérıl a soron
következı rendkívüli ülésén kíván dönteni.
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Határidı: 2010. május 13.
Felelıs: Horváth István polgármester

21./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
73/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
2010. évi közbeszerzési terv módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2010.
évre
vonatkozó
Közbeszerzési Tervének 1. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési
Tervben történı átvezetésérıl.
Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

22./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint a
takarékosabb mőködés elımozdítása érdekében szükséges közgyőlési döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kerekes Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Gaál Zsuzsanna nem vett részt a szavazásban.
74/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Javadalmazási Szabályzat
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009.
évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságok vezetı tisztségviselıi,
felügyelıbizottsági tagjai, valamint a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. tv. 188.
§ (1) bekezdése vagy 188/A § (1) bekezdése
hatálya alá esı munkavállalói javadalmazása,
valamint a jogviszony megszőnése esetére
biztosított juttatások módjának, mértékének
elveirıl, annak rendszerérıl szóló szabályzatot.
Az elfogadott szabályzat a határozat mellékletét
képezi.
A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a
többségi önkormányzatú tulajdonú gazdasági
társaságok esetén a Javadalmazási Szabályzatnak
az elfogadásáról, a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok esetén a
cégbíróságnál történı letétbe helyezésérıl 30
napon belül valamennyi érintett társaságra
vonatkozóan gondoskodjon.
II. A közgyőlés felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
kizárólagos
önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, illetve a többségi
tulajdonában
lévı
gazdasági
társaságai
ügyvezetıit, hogy az alapító okiratok módosítását
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a határozatnak megfelelıen készítsék el, és 30
napon belül nyújtsák be a Cégbírósághoz, illetve
felkéri továbbá az ügyvezetıket, hogy az alapító
okiratok egy példányát Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatához is juttassák el.
Határidı:
A I. pont tekintetében:
2010. május 1. ill. 2010. május 29. (letétbe
helyezésre)
A II. pont tekintetében: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester,
ügyvezetı igazgatók

23./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási
Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Esélyegyenlıségi

Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a határozati javaslat
módosítását javasolja a közgyőlésnek a következı szerint: a Bizottság a „Javaslat Szekszárd,
Medina, Sióagárd, Szálka, Szedres Települések Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének
elfogadására” címő elıterjesztés határozati javaslatát a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az
alábbi kiegészítéssel: „A közgyőlés felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt, hogy a
véleményezésre jogosultak javaslatait, pontosításait vezesse át a dokumentumban.”
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter, Dr. Gaál Zsuzsanna nem vett részt a szavazásban.
75/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és
Intézkedési Terv elfogadása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd, Medina, Sióagárd, Szálka,
Szedres
Települések
Közoktatási
Esélyegyenlıségi
Tervét
(Közoktatási
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési
Terv) elfogadja. A Közgyőlés felhatalmazza a
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polgármestert, hogy a fenntartó képviseletében a
dokumentumot aláírja.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályát, hogy
az Intézkedési Tervben foglalt akcióterv alapján a
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek,
tanulók nevelési, oktatási sikeressége érdekében a
fenntartóra vonatkozó szükséges intézkedéseket
megtegye, és az elıírt feladatokat elvégezze.
3. A Közgyőlés felkéri a városi fenntartású
közoktatási intézmények vezetıit a Települési
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv
alapján saját intézményük esélyegyenlıségi
tervének felülvizsgálatára és átdolgozására.
4. A Közgyőlés felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és
Sport Osztályt, hogy a véleményezésre jogosultak
javaslatait,
pontosításait
vezesse
át
a
dokumentumban.
5. A Közgyőlés az esélyegyenlıséget biztosító
akcióterv
megvalósulásának
ellenırzésére
vonatkozó jogkörét a Mővelıdési és Oktatási
Bizottságra ruházza át.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében 2010. április 29.
A 2., 4. és 5. pont tekintetében folyamatos
A 3. pont tekintetében 2010. szeptember 30.
A 4. pont tekintetében 2010. május 31.
Felelıs:
Az 1. pont tekintetében Horváth István
polgármester
A 2. pont tekintetében Majnay Gábor
osztályvezetı
A 3. pont tekintetében a városi fenntartású
közoktatási intézmények vezetıi
A 4. pont tekintetében Majnay Gábor
osztályvezetı
Az 5. pont tekintetében Csillagné Szánthó
Polixéna MOB elnök
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24./

Javaslat a TÁMOP 3-1-3 a természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban címő pályázaton való részvételre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
76/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
TÁMOP 3-1-3 a természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása
a közoktatásban címő pályázaton való részvétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának részvételét a TÁMOP3.1.3.
A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban címő pályázaton.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
valamint a Garay János Gimnáziumot a pályázati
dokumentáció elkészítésére és benyújtására.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
pályázati dokumentáció aláírására.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében 2010. április 29.
A 2. és a 3. pont tekintetében 2010. május 17.
Felelıs:
Az 1. és 3. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
A 2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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25./

Javaslat a közcsatornára történı rákötések 2010. évi támogatására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı

Szeleczki József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma – 19 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csernus Péter, Ilosfai Gábor, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a
szavazásban.
77/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Közcsatornára történı rákötések 2010. évi
támogatására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közcsatornára történı rákötés 2010. évi
támogatása pályázati felhívásának, pályázati
adatlapjának, az értékelés szempontrendszerének,
valamint a támogatási megállapodás tervezetének
dokumentációját elfogadja.
A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a
pályázat
lebonyolításával
és
az
értékelés
elkészítésével.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságot, hogy az értékelés
alapján döntsön a támogatottak személyérıl.
A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
pályázókkal megkötendı támogatási megállapodás
aláírására.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
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26./

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést azzal, hogy a megbízási szerzıdés 4.4. pontjának utolsó
tagmondata – „az ellátást a tanulók részére ingyenesen biztosítja” – kerüljön ki a szerzıdés
szövegébıl.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kerekes Csaba: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Máté Péter, Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
78/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Általános
iskolai
tanulók
napközbeni
felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az általános iskolai tanulók nyári
napközbeni felügyeletét a Keresztény Advent
Közösség által fenntartott családi napközik
keretében, a fenntartóval kötött megbízással
biztosítja.
2. A közgyőlés felkéri a polgármestert a megbízási
szerzıdés aláírására.
A megbízási szerzıdés a határozat mellékletét
képezi.
3. A közgyőlés felkéri az általános iskolák vezetıit,
hogy a nyári napközis felügyelet lehetıségérıl és
módjáról tájékoztassák a szülıket.
Határidı: 2010. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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27./

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

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
79/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
végrehajtásáról

határozatok

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az
53/2009. (III.26.), 175/2009. (VII.10.), 194/2009.
(IX.24.), 203/2009. (IX.24.), 214/2009. (IX.24.),
222/2009. (X.29.) szekszárdi öh. 1-2. pontjai,
243/2009. (XI.19.), 258/2009. (XII.19.), 260261/2009.
(XII.17.),
267/2009.
(XII.17.)
szekszárdi öh. számú határozat 2. pontja,
276/2009.
(XII.17.),
283/2009.
(XII.17.)
szekszárdi öh. számú határozat 2., 3. pontjai, 14/2010. (II.4.), 7-22/2010. (II.4.), 23-27/2010.
(III.4.), 29-31/2010. (III.4.), 33-35/2010. (III.4.),
37-40/2010. (III.4.), 43-44/2010. (IV.15.), 4647/2010.(IV.15.), 51/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
számú határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
2. A közgyőlés a 232/2009. (X.29.) szekszárdi öh.
határidejét 2010. május 31-ig meghosszabbítja.
3. A közgyőlés a 259/2009. (XII.19.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. június 30-ig
meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 28/2010. (III.4.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. május 31-ig
meghosszabbítja.
5. A közgyőlés a 48/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. május 31-ig
meghosszabbítja.
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Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. április 29.
A 2., 4., 5. pontok tekintetében: 2010. május 31.
A 3. pont tekintetében: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a FIDESZ Frakció javaslatát
a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozóan.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı –
18 igen szavazattal elfogadott.
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
28./

Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
Elıterjesztı: Kerekes Csaba frakcióvezetı

Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció javaslata, hogy a Pénzügyi Bizottságba a megüresedett
képviselıi helyre Horváth Tibor képviselı urat válassza meg a közgyőlés tagként.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a FIDESZ Frakció javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
80/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 24. § (1) bekezdése,
valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló
10/2000.
(IV.17.)
Kgy.
rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 50. § (1) bekezdése
alapján a Pénzügyi Bizottságba tagként
Horváth Tibor képviselıt
választja meg.
II. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy gondoskodjon az SZMSZ 3. számú
függelékében történı átvezetésrıl.
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Határidı: 2010. április 29.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
29./

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város
Vármegyeháza és környéke felújításával”
módosításokra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

kulturális életének javítása a
címő pályázathoz kapcsolódó

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
81/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
„Szekszárd MJV kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő
pályázathoz kapcsolódó módosításokra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
1. a Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009.
december 11. napján a projekt megvalósítására
kötött
Konzorciumi
Együttmőködési
Megállapodást a kötelezı melléklettel egyetemben
az elıterjesztés 2. sz. melléklet, a közbeszerzési
eljárások lefolytatását szabályozó Megállapodást a
1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás
módosítását aláírja, valamint az aljegyzıt, hogy a
szükséges dokumentációkat ellenjegyezze.
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal továbbá arra,
hogy a 2010. évi költségvetésében a „Szekszárd
Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
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Vármegyeháza és környéke felújításával” címő,
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú
projekt megvalósításhoz 64.587 Ft többlet saját
forrást, mindösszesen 10.095.629 Ft -t a 2010.
évi költségvetési rendeletében nevesítetten
szerepelteti, amennyiben a Dél-Dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Ügynökség
a
költségátcsoportosítási - szerzıdésmódosítási
kérelmet jóváhagyja.
3. A Közgyőlés jóváhagyja a kidolgozott,
Konzorcium Tagjainak mőködését szabályozó
Projektalapító Dokumentumot.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Mezıgazdasági
Bizottságot,
hogy
az
elıterjesztésben
szereplı
Projektalapító
Dokumentum további módosításáról saját
hatáskörben döntsön.
Határidı:
2010. április 29. (1., 2. pontok tekintetében)
Felelıs:
Horváth
István polgármester
(1. pont
tekintetében),
Kıvári László Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság elnöke (3. pont tekintetében)

30./

Delegálás a Gemenc Volán Zrt. helyi közlekedés alvállalkozásba adása tárgyában
kiírt közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció Hadházy Ákost javasolja delegálni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
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82/2010. (IV.29.) szekszárdi öh.
Delegálás a Gemenc Volán Zrt. helyi közlekedés
alvállalkozásba adása tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás bíráló bizottságába
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Gemenc Volán Zrt.-nek a Szekszárd
városi helyi közlekedés alvállalkozásba adása
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása
keretében a pályázat bíráló bizottságába Dr.
Hadházy Ákos képviselı urat delegálja.
A Közgyőlés felhatalmazza a delegáltat, hogy az
önkormányzat felhatalmazása alapján a bíráló
bizottság teljes jogú tagjaként vegyen részt.
Határidı: 2010. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
31./

Tájékoztatók:
– Pénzügyi Bizottság tájékoztatója az önkormányzat gazdasági helyzetérıl

Ács Rezsı: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést. Pál József igazgatóság vezetı
elkészítette az írásbeli tájékoztatót, és ezt szeretné kiegészíteni a Vízmő Kft-t érintı
tájékoztatóval. 2010. 04. 29-i állapot szerint a Víz-és Csatornamő Kft-nek a fennálló
kötvénykötelezettsége 823.131.356 Ft. Ezzel szemben a lekötött pénzbetét - elszámolási
betétszámlán szereplı összeg és az önkormányzat gazdasági társaságainak kölcsönözött összegek
– közgyőlési jóváhagyás alapján 1.047.871.116 Ft-ot tesz ki.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság kétszer is tárgyalta a tájékoztatót. Ennek eredményeképpen
megállapították, hogy az önkormányzat adósságállománya megegyezik azzal az összeggel, ami a
válaszban szerepelt. A Víz-és Csatornamő Kft-vel kapcsolatos kiegészítést az alpolgármester úr
megtette.
Kérdés nem volt.
A közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.14.) Kgy. rendelet 34. §
(4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.
–

Tájékoztató az Ifjúsági koncepció 2009. évi eredményeinek áttekintésérıl

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem volt.

40
A közgyőlés a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.14.) Kgy. rendelet 34. §
(4) bekezdése alapján határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 20
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

