Szám: IV. 52-2/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. február 2-án (csütörtökön) 10
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter, dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 8 fı
Ülés közben érkeztek: Halmai Gáborné, dr. Hadházy Ákos, dr. Horváth Kálmán, Zaják Rita
képviselık
Távolmaradt: Ács Rezsı alpolgármester, Lemle Béláné, dr. Tóth Csaba Attila képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens,
jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.
Csausity Éva JASZLICE Alapítvány

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. A meghívóban szereplı 5. és 26. napirendi
pontok levételét javasolja a napirendrıl.
Továbbá javasolja a kiküldésre és kiosztásra került alábbi elıterjesztések napirendre vételét
nyilvános ülésre:
-

Javaslat a 223/2011. (XI. 16.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

-

Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. február 2-i ülésének jegyzőkönyve

-

Javaslat elıvásárlási jog gyakorlásáról történı lemondásra
(Szekszárdi Garay Pince)
(27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

-

Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
(28. sz. elıterjesztés)

A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 8 fı – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló
30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

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

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5 .)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. elıterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a
módosított melléklet késıbb került kiküldésre)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. február 2-i ülésének jegyzőkönyve

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.)

Javaslat a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötendı bérleti
szerzıdés jóváhagyására
(9. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési megállapodás
megkötésére
(8. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

9.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi elızetes
beszerzési tervének jóváhagyására
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.)

Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba
helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.)

Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c. TIOP-3.4.211/1 pályázat benyújtására
(20. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.)

Javaslat a „Hajléktalan Gondozási Központ” korszerősítésére c. TIOP-3.4.2-11/1
pályázat benyújtására
(21. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.)

Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” c. TIOP 3.4.
2-11/1 c. pályázat benyújtására
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.)

Javaslat A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás
felbontására
(18. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.)

Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
(7. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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16.)

Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú
ingatlanokat érintı telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.)

Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására
(3. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2012. évi
teljesítménykövetelmények
meghatározásához
szükséges
kiemelt
célok
megállapítására
(5. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

19.)

Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(16. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. IV. negyedév)
(6. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.)

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

22.)

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási
ellenırzésének tapasztalatairól
(tajekoztato1)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

23.)

Javaslat a 223/2011. (XI. 16.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.)

Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

25.)

Javaslat elıvásárlási jog gyakorlásáról történı lemondásra
(Szekszárdi Garay Pince)
(27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
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26.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
(28. sz. elıterjesztés)

ZÁRT ÜLÉS:
27.)

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(11. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula elnök

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a távhıszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Horváth Kálmán és Halmai Gáborné 10 óra 10 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen
van 10 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A város és a szolgáltató közötti szerzıdéssel hol tartanak? Milyen
események várhatók?
Horváth István: A város felbontotta a szerzıdést az ALFA-NOVA Kft-vel, a cég a
felmondást nem fogadta el, gyakorlatilag azóta is a korábbi szerzıdésnek megfelelıen
szolgáltat, a szükséges felújításokat elvégzi. A tárgyalások megkezdıdtek. A távhı törvény
változásával az árak „befagyasztásra” kerültek. A cég magas színvonalon végzi a
tevékenységét, megvalósították a gerincvezetékek cseréjét, felújítások történtek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2/2012. (II.7) önkormányzati rendelete a távhıszolgáltatásról
szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló
30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
közgyőlésnek. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri Hivatalt
a Gemenc Volán Zrt-vel érvényben lévı közszolgálati szerzıdés felülvizsgálatára, továbbá
dolgozzon ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen más konstrukcióban lehetne
megvalósítani a helyi tömegközlekedés ellátását.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Hogyan áll a gyermekek iskolába történı eljutásának kérdése? Ilyen
körülmények között is tud rugalmas lenni a cég? Megoldódott minden olyan kérdés, amelyet
az iskolák felvetettek azzal kapcsolatban, hogy el tudjanak jutni a város bármely részébıl
például a Garay iskolába?
Dr. Hadházy Ákos és Zaják Rita 10 óra 25 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12
fı képviselı.
Horváth István: A buszjáratot az önkormányzat korábban lemondta, de a gyermekek
iskolába való eljutására megoldást találtak.
Miszler Miklós: A korábbi években a társaság megoldotta az iskolába való eljutást. Az
uszodába történı eljutásra valamelyik iskola közvetlenül a társasággal kötött szerzıdést. Az
uszodai szállítás megoldott. A Zrínyi iskola esetében nem teljesen oldódott meg a szállítás,
egy kis szakaszt gyalog kell megtenniük a tanulóknak.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Volt valamilyen visszajelzés a szülık részérıl? Véleménye szerint nem
kellene még lezártnak tekinteni ezt az ügyet.
Horváth István: A gyermekeknek és a szülıknek megoldódott az iskolába történı eljutása.
80%-ban elégedettek a Volán szolgáltatásával. Véleménye szerint Szekszárdon a helyi járatok
esetében túlszolgáltatás van, 10%-os kilométer csökkentés történt. Fontos kérdés, hogy ebben
a formában a helyi tömegközlekedés fenntartható-e. A cég kimutatása szerint 2011. évben 32
millió Ft + Áfa vesztesége volt a helyi közlekedésen. Ha a jelenlegi rendszer fennmarad,
akkor az idei évben ez az összeg a 60 millió Ft-ot is elérheti. A veszteség megtérítésére kérte
a cég a várost. Erre a városnak jelen pillanatban nincsen fedezete. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság ülésén felmerült, hogy nem ebben a formában kellene a közszolgáltatási szerzıdést
fenntartani. Határozati javaslata, hogy a jelenlegi közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatára
kérjék fel a Polgármesteri Hivatalt és a Vagyonkezelı Kft-t. A cég veszteségét az
önkormányzat nem tudja megtéríteni. Ebben az esetben javasolni fogja a közszolgáltatási
szerzıdés felmondását. A helyi veszteség jelentıs részét a buszpark amortizációs elszámolása
adja. Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el a közgyőlés. A
megyei jogú városok közül egyedül csak Hódmezıvásárhelyen alacsonyabbak a jegy árak.
Azért, hogy a buszjegyek árából származó bevétel fedezze a veszteséget, 40 %-os emelést
kellene végrehajtani, úgy hogy az utaslétszám ne essen vissza. Ha szolgáltatót váltanak, vagy
saját gazdasági társaságot hoznak létre a helyi közlekedésnél, nincs akadálya annak, hogy a
díjakat évente többször módosítsák. Javasolja, hogy a jelenlegi 4,5 %-os díjemelési javaslatot
fogadja el a közgyőlés.
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Halmai Gáborné: Nem tartja reálisnak, hogy saját gazdasági társasággal lássák el ezt a
feladatot. Egy központi intézkedés van az amortizációról, a megemelkedett áfa, a magas
üzemanyagárak alapvetıen drágává teszik ezt a tevékenységet. Támogatja, hogy érdemi
tárgyalások kezdıdjenek.
Kıvári László: 15 Ft-os díjemelésrıl van szó, más településekkel összehasonlítva
Szekszárdon alacsony a díj. A testület sokat tett azért, hogy minél korszerőbb szolgáltatás
legyen, új buszok kerültek beállításra, használható menetrendet alakítottak ki.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott,
és az alábbi határozatot hozta:
5/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A Gemenc Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés
felülvizsgálata
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Gemenc Volán
Zrt-vel
érvényben
lévı
közszolgáltatási
szerzıdés
felülvizsgálatára.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. bevonásával folytasson le tárgyalásokat a
Gemenc Volán Zrt-vel a helyi tömegközlekedés jövıbeni
ellátására vonatkozóan.
Határidı: 2012. február 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
3.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
közgyőlésnek.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a lakosságot tájékoztassák arról, hogy a cég bıvítette
tevékenységi körét.
Horváth István: A díjtételek átlagosan 4,89 % mértékben emelkednek.
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További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
3/2012. (II.7.) önkormányzati rendelete a kéményseprı ipari
szolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/1996. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Horváth István: Javasolja, hogy a 2. napirendi pontra térjenek vissza, mivel csak egy
szavazás történt a napirendi pont tárgyalását követıen.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal elfogadott.
-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló
30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
4/2012. (II.7.) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési
viteldíjak
megállapításáról
szóló
30/1998.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Horváth István: Ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak a napirendi pont kapcsán elfogadott
határozat megerısítésérıl is.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozat megerısítésére vonatkozó ügyrendi
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal elfogadott.
4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Az elıterjesztés a tegnapi napon került kiküldésre. A hivatal
több alkalommal tárgyalt a Diákétkeztetési Kft. vezetıjével a térítési díjak mértékének
emelésérıl, illetve a rezsi költségek alakulásáról. Az elıterjesztés tartalmazza, hogy
mindösszesen ezen térítési díjakra vonatkozóan javasolnak emelést, amely már tartalmazná az
Áfa emelés mértékét is. Másrészt az emelés a rezsi költségek változását is tartalmazza. A
szociális ellátások térítési díjának módosítására jelen elıterjesztés nem tartalmaz javaslatot, a
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jogszabályváltozásra tekintettel a 2012. évi díjak megállapításánál a normatíva és a
szolgáltatási önköltség közötti különbséget kell érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy még nem
ismert a költségvetés tervezete az intézmények számára, így azt a február végi közgyőlés elé
fogják beterjeszteni. A rendelet mellékletét két részre osztották, az elsı tartalmazza az
étkeztetés térítési díját, a második a szociális ellátások mértékét. Javasolja, hogy a közgyőlés
fogadja el a rendelet módosítást.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az SZMSZ lehetıvé teszi, hogy egy ilyen jellegő elıterjesztést elfogadjanak
úgy, hogy azt a szakbizottság nem tárgyalta?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az SZMSZ azt tartalmazza, hogy a bizottságnak a szakterületét
érintı témákat kell tárgyalnia.
Horváth István: Az emelés az Áfa emelkedését tartalmazza, a további emelés az infláció
mértékével egyezı.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
5/2012. (II.7.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.)

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 rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A rendelet 8. §-át módosítják, hogy az elsı negyedévi díjat tárgyév január 31ig kell befizetni. Ez mire vonatkozik? Továbbá ez a 2013. évet fogja érinteni?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ez nem módosítás, hanem kiegészítés. A rendelet a kihirdetését
követı 30. napon lép hatályba. A folyamatban lévı ügyekben akkor fogják az új díjtételeket
alkalmazni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az
alábbi rendeletet:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
6/2012. (II.7.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az elmúlt idıszakban milyen tapasztalatok vannak Szekszárdon a
lakásfenntartási támogatással kapcsolatban? Hogyan alakult az igénylık száma? Korábban az
önkormányzat által adott támogatási összeghez képest most milyen összegek kerültek a
lakókhoz?
Dr. Fıfai Klára: 2011. szeptember 1-tıl 2012. január 1-ig 423 fı kapott kiegészítést, a 2500
Ft-ot egésztik ki 4500 Ft-ra, illetve egyedülálló esetén 5000 Ft-ra, ha a fogyasztási egységre
esı jövedelme nem haladja meg az 57.000 Ft-ot. Ezt a kiegészítı támogatást kell
megszüntetni. Április 1-tıl módosulnak a határozatok, csak a normatív támogatást kapja a
kérelmezı, ami 2500 Ft.
Halmai Gáborné: A korábbi években volt olyan család, amely - rászorultsági alapon - a
gázár támogatással együtt 6000-8500 Ft közötti összeghez juthatott. Áprilistól ez az összeg
2500 Ft lesz. A 3.§ alapján az aktív korúak ellátásában azok részesülhetnek, akik
lakókörnyezetüket rendben tartják. Ezt ki ellenırzi és milyen módszerrel?
Dr. Fıfai Klára: A 2500 Ft az alsó határ, jelenleg is vannak olyan személyek, akik 60007000 Ft támogatást kapnak.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az elmúlt évben a közgyőlés már módosította a rendeletet és
döntött ebben a kérdésben. A szabályozás szerint a polgármester úr eseti munkacsoportot
hozhat létre a lakókörnyezet rendezettségének ellenırzésére.
Horváth István: Március közepétıl kijelöli az eseti munkacsoport tagjait.
Ilosfai Gábor: Az átmeneti segélyezés hogyan alakult?
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Dr. Fıfai Klára: Az átmeneti segélyekkel kapcsolatos rendelkezések nem változtak.
Kifizetés még nem történt az idei évben, mivel a költségvetést még nem fogadta el a
közgyőlés és nem áll rendelkezésre forrás. A költségvetés elfogadását követıen fogják a
segélyeket a rászorulók megkapni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta az alábbi
rendeletet:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
7/2012. (II.7.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7.)

Javaslat a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal kötendı bérleti
szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a bérleti díj mértéke 500
Ft/m2 összegben kerüljön megállapításra, továbbá a rezsi költség megjelölése terület arányban
történjen meg. Továbbá elhangzott az ülésen az az igény, hogy szekszárdi gyermekek, illetve
Szekszárdon dolgozó szülık gyermekei vehessék igénybe a családi napközi szolgáltatását.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az alapítvány képviselıje a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
ülését követıen azzal a kérdéssel fordult hozzá, hogy a szerzıdés kerüljön pontosításra, az
idıtartam 2011. december 20-tól 2017. december 31-ig terjedı idıszakra szóljon. Továbbá
kérik, hogy a bérleti díjat a tényleges használat megkezdésének idıpontjától fizethessék.
Horváth István: Az önkormányzat szerzıdéssel leköti a helyiséget. Kérdése az alapítvány
képviselıjéhez: Mikor kívánják ezt a tevékenységet elkezdeni?
Csausity Éva: A napközit 2012. szeptember 1-tıl szeretnék indítani. A pályázat elbírálása
várhatóan áprilisban történik meg. Májusban tudnák elkezdeni a felújítást, mely kb. három
hónapig tartana. Nem folytatnak addig semmilyen tevékenységet az ingatlanban.
Horváth István: Hivatalos értesítést szeretnének kéri a pályázat eredményérıl. Nyertes
pályázat esetén a rezsi költségeket 2012. július 1. napjától javasolja fizetni, a bérleti díjat
pedig szeptember 1-tıl.
Csausity Éva: Elfogadja a javaslatot.
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:
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6/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvánnyal
kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyása

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a „JASZLICE” Családsegítı Közhasznú
Alapítvánnyal kötendı, a határozat mellékletét képezı bérleti
szerzıdést jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés a bérleti díjat 500 Ft/m2 /hó összegben
állapítja meg.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. február 2.
3. pont tekintetében: 2012. február 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
8.)

Javaslat az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési megállapodás
megkötésére
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
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 az alábbi határozatot
hozta:
7/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel együttmőködési
megállapodás megkötése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel kötendı
együttmőködési megállapodást 2012. február 2. napjától 2015.
január 31-ig napjáig meghatározott idıre a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés a TÁMOP 1.4.1-11/1 számú „Közösségi
feladatokhoz
kapcsolódó
munkaerı-piaci
programok
támogatása” címő pályázat benyújtásához szükséges, a
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határozat mellékletét képezı együttmőködési megállapodást
jóváhagyja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert
együttmőködési megállapodások aláírására.

az

Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Horváth István polgármester
9.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi elızetes
beszerzési tervének jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A 18-19. pontokban a költségvetés került megjelölésre forrásként azzal,
hogy sikerdíjas alapú. Mi a sikerdíj alapja? A 22. pontban a Palánki úti körforgalom
kialakításánál a költségvetés, valamint egy 2010. évi pályázati támogatás van megnevezve.
Ezt a 2010. évi támogatást használhatják fel az idei évben?
Zaják Rita: A 18. pontban milyen tanácsadás szerepel? A 19. pontban a felülvizsgálati
szolgáltatás mit takar? Az összegeket magasnak találja, például a 45 millió Ft-os építésnél 9
millió Ft a projektmenedzsment. A 2. sz óvodánál 36.000 Ft, a bölcsıdénél 480.000 Ft a
nyilvánosság biztosítása. A 78. pontban 55 millió Ft szerepel irodatechnikai eszközök
beszerzésére. Ez az összeg kinek szól? A 83-84. sorokon összesen 6 millió Ft van ugyanerre a
feladatra az intézményeknek.
Horváth István: Ezt a forráselosztást a korábban jóváhagyott uniós támogatási rendszer
tartalmazza. A Városüzemeltetési Igazgatóság tette meg a javaslatokat a terv összeállításához.
Az energetikai beszerzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a következı idıszakban a villamos
energia beszerzését meg akarják versenyeztetni különbözı szolgáltatókkal. Ehhez
tanulmányokat kell készíteni. Több vállalkozás megkereste az önkormányzatot, hogy a
túlszámlázásokat feltárják, ennek van sikerdíja. Ezek csak becsült számok.
Märcz László: A sikerdíj alapja a megtakarítás lenne.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: Valóban vannak túlzott összegek az elıterjesztésben. Az elızetes beszerzési
tervet a Közbeszerzési Szabályzat alapján a közgyőlés február 15-ig hagyja jóvá. Ezek az
összegek késıbb kerülnek pontosításra, aktualizálásra.
Horváth István: A körforgalomra támogatást nyertek, viszont csak az egyik ága van
önkormányzati tulajdonban, a másik három ág a közútkezelıé. A céggel próbálnak egyeztetni,
hogy a tulajdonosok megfelelı arányban vállalják az önerı összegét is.
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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 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
8/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
elızetes beszerzési tervének jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évre vonatkozó Elızetes Beszerzési Tervét elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Jegyzıt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 5.1. pontja alapján gondoskodjon a tervben szereplı
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetésérıl, valamint az Önkormányzat 2012. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítésérıl.
Az elızetes beszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2012. február 15.
2. pont tekintetében: 2012. március 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10.)

Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer
jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A végszámla összege mekkora lesz?
Horváth István: A feladatot meg kell oldani, folyóméter alapján történt a felmérés, 25 millió
Ft lehet a végösszeg. A Vízmő Kft. eredményét figyelembe véve, bízik benne, hogy ez az
összeg az önkormányzat költségvetését nem fogja érinteni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Örömmel vették ezt az elıterjesztést. A bátai fıcsatorna tisztítása még mindig
késik.
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Horváth István: A fıcsatorna tisztítása pályázatot nyert, a közbeszerzési eljárás folyamatban
van. Ezidáig magas összegő kivitelezési ajánlatok érkeztek.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
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:
9/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Keretszerzıdés kötése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévı
csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése
vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer
jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft-vel kötendı keretszerzıdést.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, illetve a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
11.)

Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerősítésére c. TIOP3.4.2- 11/1 pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
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 az alábbi határozatot
hozta:
10/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A „Szekszárdi Családok Átmeneti Otthona korszerősítése”
címő TIOP-3.4.2.-11/1. pályázat benyújtása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerősítése” címő
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(TIOP-3.4.2-11/1)
pályázati
konstrukcióra
„Szekszárdi
Családok Átmeneti Otthona korszerősítése” címmel pályázatot
nyújt be.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. február 13.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
12.)

Javaslat a „Hajléktalan Gondozási Központ” korszerősítésére c. TIOP-3.4.2-11/1
pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot. A pályázat 100 %-os támogatású.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiküldésre került a szerzıdés tervezet a képviselık részére, az
E-ON Zrt-vel sikerült véglegesíteni az adásvétel feltételeit. A 2.) pontot módosítani javasolja
az adásvételi szerzıdés tervezetben foglaltak alapján.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
11/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A „Hajléktalan Gondozási Központ korszerősítése” címő
TIOP-3.4.2-11/1. pályázat benyújtása

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerősítése” címő
(TIOP-3.4.2-11/1) pályázati konstrukcióra az „Adj esélyt az
elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése” címmel pályázatot nyújt be.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az E-ON Dél-Dunántúli Gázhálózat
Zrt. tulajdonát képezı szekszárdi 3695 hrsz-ú, telephely
megnevezéső 1051 m2 alapterülető ingatlan 4.320.000 Ft + Áfa
értéken történı megvásárlását azzal a feltétellel, hogy az
adásvételi szerzıdés fenti pályázat 100 %-os támogatottsága

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. február 2-i ülésének jegyzőkönyve

esetén a támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napján,
amennyiben azonban a támogatás mértéke nem éri el a 100 %ot, akkor a pályázat megvalósítását jóváhagyó közgyőlési
döntést követıen lép hatályba.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, valamint a jegyzıt azok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
13.)

2012. február 2.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának korszerősítésére” c.
TIOP 3.4.
2-11/1 c. pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
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 az alábbi határozatot
hozta:
12/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A „Szekszárd Kadarka utcai Idısek Otthonának
korszerősítése” címő TIOP-3.4.2-11/1 pályázat benyújtása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerősítése” címő
(TIOP-3.4.2-11/1) pályázati konstrukcióra „Szekszárd Kadarka
utcai Idısek Otthona korszerősítése” címmel pályázatot nyújt
be.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. február 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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14.)

Javaslat A Keresztény Nevelésért
megállapodás felbontására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Alapítvánnyal

kötött

közoktatási

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 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 az alábbi határozatot
hozta:
13/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal kötött közoktatási
megállapodás felbontása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal a 2006.
június 15-én, 2006. szeptember 1-tıl 2012. augusztus 31-ig, a
fejlesztési tervek érvényességi idejére kötött közoktatási
megállapodást a megállapodás 9. pontja alapján 2012. január 1jei hatállyal közös megegyezéssel felbontja.
2.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy jelen határozatot A
Keresztény Nevelésért Alapítvány Kuratóriuma elnökének
küldje meg.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15.)

Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány megszüntetésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 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 az alábbi határozatot
hozta:
14/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány
megszüntetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
– mint a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány
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egyik alapító tulajdonosa – hozzájárul a Tolna Megyei
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2012. február 28. napjával
történı megszüntetéséhez.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.)

Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36
hrsz-ú ingatlanokat érintı telekhatár rendezés átvezetéséhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
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 az alábbi határozatot
hozta:
15/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat
3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintı telekhatár
átvezetéséhez
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - mint a 6008/36 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul a 3646/9 hrsz-ú és a 6008/36 hrsz-ú ingatlanok
telekhatár – rendezéséhez a Szekszárdi Körzeti Földhivatal
800058-3/2011. számú határozatával jóváhagyott E-93/2011.
sorszámon záradékolt vázrajznak megfelelıen.
Az önkormányzat hozzájárul, hogy a telekhatár rendezéssel
érintett 826 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú
ingatlanrész térítésmentesen állami tulajdonba kerüljön.
A telekhatár-rendezéssel érintett 6008/36 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévı ingatlanból az állam részére út céljára átadásra
kerülı ingatlan-rész eredetileg kivett helyi közút funkciót látott
el, így a tulajdonváltozás a „mővelési ágat” nem érinti, értéke
530 Ft/m2 nyilvántartási érték figyelembe vételével 437.780 Ft.
Az önkormányzat kijelenti, hogy vele szemben az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. 25.§ (1) bekezdésében foglalt
kizáró okok nem állnak fenn.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozatban foglaltak szerinti háromoldalú megállapodás
aláírására.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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17.)

Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a Német Színház esetében javasolja a
lakásbérleti jogviszony egy évvel történı meghosszabbítását, az UKSE Szekszárd részére
javasolja a kérelemben szereplı lakás biztosítását 2012. december 31-ig.
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 az alábbi határozatot
hozta:
16/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Önkormányzati bérlakás biztosítása, valamint lakásbérleti
jogviszony meghosszabbítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarországi Német Színház kérelmére a
Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú I.
emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2 alapterülető
önkormányzati lakásra, illetve a Kinizsi u. 2. fsz. 2. sz. alatti
összkomfortos, 27 m2 alapterülető önkormányzati lakásra
vonatkozó bérleti jogviszonyt 2012. december 31-ig
meghosszabbítja.
2.
A közgyőlés az UKSE Szekszárd részére a Szekszárd,
Alisca u. 7. fsz. 2. sz. alatti önkormányzati lakást 2012. január
1. napjától 2012. december 31. napjáig biztosítja a 214/2009.
(IX.24.) szekszárdi öh. határozatban foglalt feltételekkel.
3.
A közgyőlés a 208/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság részére 3 év
idıtartamra, dolgozóik elhelyezésére a Szekszárd, Hirling Á. u.
15. III./12. sz. alatti önkormányzati lakást biztosítja.”
4.
A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítésérıl
gondoskodjon.
Határidı: 2012. február 2.
4. pont tekintetében: 2012. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
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18.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2012. évi
teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok
megállapítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

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 az alábbi határozatot
hozta:
17/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a 2012. évi
teljesítménykövetelmények
meghatározásához
szükséges
kiemelt célok megállapítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
megtárgyalta
a
köztisztviselık
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt célokról
szóló elıterjesztést és a következı határozatot hozta:
1.
A Közgyőlés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt
céljait az elıterjesztés szerint elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri Szekszárd Megyei Jogú Város
jegyzıjét, hogy a köztisztviselık 2012. évi egyéni
teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
19.)

Javaslat
önkormányzati
intézményvezetık
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok
elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést 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 az alábbi határozatot
hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. február 2-i ülésének jegyzőkönyve

18/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Az
önkormányzati
intézményvezetık
2012.
évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges
kiemelt célok elfogadása
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2012. évre a következı kiemelt teljesítménycélokat
állapítja meg:
Nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan:
1.
A nevelési-oktatási intézmény mőködése feleljen meg a
közoktatást érintı hatályos jogszabályokban, valamint az
intézményi
belsı
szabályozó
dokumentumokban
megfogalmazott elveknek.
2.
Az új köznevelési törvény elfogadásából adódó feladatok
határidıben történı ellátása.
3.
Az intézmény folyamatosan biztosítsa a minıségi, a
gyermekek, tanulók fejlıdését segítı nevelést, oktatást,
szakszolgáltatást.
4.
Az intézmény kísérje figyelemmel a profiljába tartozó
hazai és európai uniós pályázati lehetıségeket, törekedjen
bevételi források felkutatására. Hatékonyan mőködjön együtt az
intézményt érintı fenntartói pályázatok elkészítésében,
megvalósításában és elszámolásában.
5.
Gazdálkodási feladatait a rendelkezésre álló források
optimális, takarékos, hatékony felhasználásával valósítsa meg.
6.
Kiemelten törekedjen a pontosságra a normatív
támogatások
igénylésének
és
felhasználásának
nyilvántartásánál.
7.
Tartsa szem elıtt az esélyegyenlıség követelményeinek
megvalósulását a települési és intézményi közoktatási
esélyegyenlıségi tervben foglaltak figyelembevételével és
megvalósításával.
8.
Segítse elı a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság és a nevelési-oktatási intézmények közötti
együttmőködés erısítését és folyamatos fenntartását.
9.
A közgyőlés és a bizottságok munkáját javaslataival, a
fenntartói
döntések
határidıre
történı
maradéktalan
végrehajtásával segítse elı.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza mint
közmővelıdési feladatot ellátó intézmény vonatkozásában:
1.
Az önkormányzat közmővelıdési rendeletében foglalt
feladatokat teljesítse, mőködése feleljen meg a közmővelıdési
tevékenységet érintı hatályos jogszabályoknak, valamint az
intézményi
belsı
szabályozó
dokumentumokban
megfogalmazott elveknek.
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2.
Az intézmény kezelje kiemelt feladatként a városi
rendezvények,
ünnepek
elıkészítését,
megszervezését,
törekedjen a lakossági igények folyamatos megismerésére és
azok teljesítésére.
3.
A település népességmegtartó erejének növelése
érdekében az ifjúság értékalkotó szabadidıs tevékenységét
fejlessze, az ifjúsági szabadidıs tevékenységet segítı civil
szervezetekkel mőködjön együtt.
4.
Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen új bevételi források felkutatására.
Hatékonyan mőködjön együtt az intézményt érintı fenntartói
pályázatok
elkészítésében,
megvalósításában
és
elszámolásában.
5.
Gazdálkodási feladatait a legkörültekintıbben, a
legtakarékosabban valósítsa meg.
6.
A közgyőlés és a bizottságok munkáját javaslataival, a
fenntartói
döntések
határidıre
történı
maradéktalan
végrehajtásával segítse elı.
7.
Erısítse és folyamatosan tartsa fenn a Gazdasági,
Közoktatási és Informatikai Igazgatóság és a Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza együttmőködését.
8.
Fejlessze a kulturális területen mőködı civil
szervezetekkel az együttmőködést. Külön figyelmet fordítson a
kiemelkedı mővészeti együttesekkel való kapcsolat erısítésére,
a városi kulturális rendezvényterv kialakításakor vegye
figyelembe az együttesek kiemelt mővészeti programjait,
segítse megvalósításukat.
A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti – gyermekvédelmi
intézmények vonatkozásában:
1.
Szociális intézményrendszer gazdaságos, hatékony és
színvonalas mőködésének biztosítása érdekében a vonatkozó
jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések, lehetıségek
érvényesítése.
2.
Az oktatások, képzések tervszerő, racionális és
költségtakarékos megszervezése különös figyelemmel a
meghatározó
jogszabályok
változásaihoz
kapcsolódó
továbbképzésekre.
3.
Az ágazatspecifikus pályázati lehetıségek figyelemmel
kísérése különös tekintettel az önkormányzat kötelezı
feladatainak ellátására.
4.
Az intézmény helyi illetve a központi költségvetésbıl
biztosított normatívák keretein belül törekedjen a profiljába
tartozó ellátások színvonalas megvalósítására, a szolgáltatásokat
igénybe vevık megelégedettségének javítására.
5.
Gazdálkodási feladatait a rendelkezésére álló pénzügyi
források optimális, takarékos, hatékony felhasználásával
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valósítsa
meg
figyelemmel
az
önkormányzati
intézményrendszer általános helyzetére.
6.
Közremőködés az intézményeket érintı étkezési térítési
díjak, illetve az intézményi térítési díjak összegének 2012. évi
megállapításában.
7.
A Városi Bölcsıde vonatkozásában a gondozási díj
lehetséges
bevezetésének
elıkészítése
annak
a
szakbizottsághoz, illetve közgyőlés elé terjesztése.
8.
Az Egészségügyi Gondnokság vonatkozásában az
egészségügyi
alapellátás
jelenlegi
szinten
történı
továbbmőködtetése, lehetıség szerinti fejlesztése.
- Az önkormányzat közegészségügyi feladatainak további
biztosítása.
- Az egészségfejlesztési tervben meghatározott célok lehetıség
szerinti bevezetése.
II.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy e határozattal
elfogadott kiemelt célok figyelembevételével állapítsa meg az
intézményvezetık részére a teljesítménykövetelményeket, és a
tárgyév
végéig
értékelje
az
intézményvezetık
munkateljesítményét.
Határidı: I. pont tekintetében: 2012. február 2.
II. pont tekintetében: 2012. február 29., illetve
2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
20.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. IV. 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 az alábbi határozatot
hozta:
19/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatokról (2011. IV. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2011. október 1. – 2011.
december 31. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Horváth István polgármester
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21.)

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

Horváth István: Mai napon a katolikus iskola kulcsát átadták az egyháznak, ezzel lezárult
egy régi ügy. Februárban megrendezésre kerül a Vállalkozói Fórum és a Közéleti Fórum.
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 az alábbi határozatot
hozta:
20/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl
I.)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 7/2011.(II.4.), 49/2011.(IV.7.), 63/2011.(IV.28.),
98/2011.(V.26.),
118/2011.(VI.30.),
122/211.(VI.30.),
136/2011.(VI.30.), 166/2011.(VIII.18.), a 181/2011.(IX.29.)
szekszárdi öh. 5-8. pontjai,
a 196/2011.(X.19.),
214/2011.(X.27.),
220/2011.(X.27.),
230/2011.(XII.1.),
234/2011.(XII.1.),
240-241/2011.(XII.1.),
243250/2011.(XII.1.),
253-255/2011.(XII.15.),
257259/2011.(XII.15.), 261-265/2011.(XII.15.) szekszárdi öh.
számú határozatok végrehajtásáról, és az eltelt idıszak
eseményeirıl szóló beszámolót jóváhagyja.
2.
A közgyőlés a 49/2011. (IV.7.) szekszárdi öh. határozat
határidejét 2012. május 31-ig meghosszabbítja.
3.
A közgyőlés a 152/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
határozat határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
4.
A közgyőlés a 206/2011. (X.27.) szekszárdi öh. határozat
határidejét 2012. február 29-ig meghosszabbítja.
5.
A közgyőlés a 240/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
határozat határidejét 2012. március 31-ig meghosszabbítja.
6.
A közgyőlés a 266/2011. (XII.15.) szekszárdi öh.
határozat határidejét 2012. március 31-ig meghosszabbítja.
II.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a „Biztonságos Szekszárdért” Program elindítása
érdekében a 63/2011. (IV.28.) sz. határozatával létrehozott
Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság megbízását 2012. december
31. napjáig meghosszabbítja.
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III.)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - mint az ALISCA Terra Kft. alapító tulajdonosa az önkormányzatnak a Kft. felé fennálló szállítói tartozás
állomány összegébıl 12 millió Ft-ot a 86/2011.(V.18.)
szekszárdi öh. határozat alapján jóváhagyott osztalékfizetési
kötelezettség terhére kompenzál.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. alapító
tulajdonosa – az önkormányzatnak a Kft. felé fennálló szállítói
tartozás állomány összegébıl 30 millió Ft-ot a 87/2011.(V.18.)
szekszárdi öh. határozatban jóváhagyott osztalékfizetési
kötelezettség terhére kompenzál.
IV.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a gazdasági társaságok alapító tulajdonosa hozzájárul, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére a
30/2010. (III.4.) szekszárdi öh. határozat alapján átadott 40
millió Ft kölcsönösszeg tartozásból hátralévı 15 millió Ft
tartozást a Kft. az alábbi ütemezéssel törlessze a Szekszárdi
Víz-és Csatornamő Kft. részére:
- 6 millió Ft 2012. február 29-ig,
- 9 millió Ft és a kamat 2012. december 31-ig.
A közgyőlés – mint a gazdasági társaságok alapító tulajdonosa –
felhatalmazza a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetıjét, valamint a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetıjét a jelen határozatban foglaltak alapján módosított
kölcsönszerzıdés aláírására.
Határidı: I., III. pontok tekintetében: 2012. február 2.
II. pont tekintetében: 2012. december 31.
IV. pont tekintetében: 2012. február 29.
Felelıs:
I-III. pontok tekintetében: Horváth István polgármester
IV. pont tekintetében: Kerekes László ügyvezetı igazgató
Artim Andrásné igazgató
22.)

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási
ellenırzésének tapasztalatairól
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság mindkét intézmény vezetıjét meghallgatta,
a Baka iskolában szakmai ellenırzés volt, az 1. sz. óvodában pedig tanügy-igazgatási
ellenırzés történt. Az ellenırzés anyaga megtekinthetı a hivatalban.
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Kérdés nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót –határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
23.)

Javaslat a 223/2011. (XI. 16.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
(Dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
21/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A 223/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 223/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. számú határozatának 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a „Szociális
alapszolgáltatások
és
gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címő DDOP-3.1.3/D-11 pályázat
benyújtásához saját erıként 4.980.245 Ft-ot biztosít.
Határidı: 2012. február 2.
Felelıs: Horváth István polgármester
24.)

Javaslat a 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének lemondására
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

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 az alábbi határozatot
hozta:
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22/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A 2010. évi vis maior elszámolás maradványösszegének
lemondása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd, Harang utcai partfal
rekonstrukció (igénylésazonosító: 15804) kiviteli munkáinál
képzıdött 3.621.800,- Ft összegő vis maior pályázati összegrıl,
a Szekszárd, Baktai övárok bal partján történt pincebeszakadás
(igénylésazonosító: 20107) helyreállítási munkáinál keletkezett
323 830,- Ft összegrıl, továbbá a 2010. június 01-i záporkárok
(igénylésazonosító: 10102) védekezési munkálatai során
képzıdött 728 487,- Ft vis maior pályázati összegrıl lemond.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
lemondással kapcsolatos intézkedések megtételére, a védekezési
munkálatokkal kapcsolatos maradványösszeg visszautalására,
továbbá kéri, hogy a márciusi közgyőlésen adjon tájékoztatást a
pályázatok értékelésérıl.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. március 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
25.)

Javaslat elıvásárlási jog gyakorlásáról történı lemondásra
(Szekszárdi Garay Pince)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
23/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
Elıvásárlási jog gyakorlásáról történı lemondás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd belterület 1831/B helyrajzi szám alatt felvett, az
ingatlan-nyilvántartás szerint „közterületrıl nyíló pince”
megnevezéső, 787 m2 területő, természetben a 7100 Szekszárd,
Garay tér 1831 hrsz-ról nyíló, a tulajdoni lap I. 4. sorszámú
bejegyzése szerint önálló építmény földhasználati jog alapján, a
tulajdoni lap I. 5. sorszámú bejegyzése szerint „Borház, pince”
ingatlan; az ingatlant illetı a Szekszárd belterület 1831 hrsz-t
terhelı földhasználati jogon alapuló elıvételi jogáról továbbá, a
Szekszárd belterület 1831/D helyrajzi szám alatt felvett, „egyéb
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épület” megnevezéső, az ingatlan-nyilvántartás szerint 61 m2
területő, ténylegesen 47 m2 területő, természetben 7100
Szekszárd, Garay tér 1831 hrsz-ról nyíló, a tulajdoni lap I. 3.
sorszámú bejegyzése szerint önálló építmény földhasználati jog
alapján, a tulajdoni lap I. 4. sorszámú bejegyzése szerint „egyéb
helyiség” ingatlan; az ingatlant illetı a Szekszárd belterület
1831 hrsz-t terhelı földhasználati jogon alapuló elıvételi
jogáról jelen határozatával lemond.
Határidı: azonnal
Felelıs: Horváth István polgármester
26.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Hogyan fog történni az álláshelyek betöltése?
Horváth István: Voltak olyan kollégák, akik ezt a feladatot magas színvonalon végezték
korábban, és jelenleg munkanélküliek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
24/2012. (II.2.) szekszárdi öh.
A Polgármesteri Hivatal létszámának bıvítése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát,
amely Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.) szekszárdi ör.
rendeletének 18. melléklete szerint jelenleg 173,5 fı 2012.
február 9. napjával 176,5 fıre megemeli.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Közgyőlés következı ülésére terjessze elı a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend)
módosítását.
Határidı: 2012. február 2.
2. pont tekintetében: 2012. február 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 57 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

