Szám: IV. 52-12/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. augusztus 21-én (kedden) 9
óra 53 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó
Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári
László, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradt:

Dr. Tóth Csaba Attila, Lemle Béláné, Halmai Gáborné
képviselı

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,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Javasolja, hogy a közgyőlés a
meghívóban szereplı 7. és 8. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja. Továbbá javasolja,
hogy a közgyőlés elıször a zárt ülés napirendi pontjait tárgyalja meg.
Ilosfai Gábor: Mi indokolja, hogy zárt ülésen tárgyalják az elıterjesztéseket?
Horváth István: Üzleti érdeket sértene a nyilvános ülésen történı tárgyalás.
A polgármester szavazásra teszi fel a 178. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2
nem szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 179. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem
szavazattal elfogadott.

Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére
szerzıdések megkötéséhez
(178. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat a szekszárdi 3802, valamint 3789/3 hrsz-ú sportcélú ingatlanok hasznosítására
(179. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:
3./

A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Konzorcionális szerzıdés módosításának jóváhagyása
(172. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

4./

Pályázat benyújtása a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(173. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszonyok
meghosszabbítására
(174. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

122/2012.(VI.28.) szekszárdi öh. kiegészítése hiánypótlási felhívásra
(175. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Domány-Barki Kft. kérelme a Szekszárd, Wigand J. tér 1. sz. alatti önkormányzati
tulajdonban lévı orvosi rendelı telephelyként történı bejegyzésérıl
(176. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Javaslat a 128/2012. (VI.28.) szekszárdi öh. módosítására
(Városi Bölcsıde bıvítése pályázat)
(177. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Javaslat pályázat benyújtására „Közvilágítás energiahatékonysági korszerősítése”
tárgyában
(180. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
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10./

1784 hrsz-ú Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlan járások kialakításával
összefüggésben történı felajánlásáról
(181. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Közgyőlési felhatalmazás a Megbízási szerzıdés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülı I. ütemhez
(Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac
térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok
ellátásához szükséges többletforrás biztosítására
(182. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

A közgyőlés 9 óra 58 perctıl 10 óra 31 percig zárt ülést tart, melyen meghozta 140141/2012.(VIII.21.) sz. határozatait.
A nyilvános ülés 10 óra 34 perckor folytatódik, jelen van 11 fı képviselı.
3./

A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Konzorcionális szerzıdés módosításának jóváhagyása
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Ács Rezsı: Jogszabályváltozás miatt indokolt a szerzıdés módosítása, kéri a határozati
javaslat jóváhagyását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
142/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Konzorcionális Szerzıdésének módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség
Szilárdhulladék
Kezelési
Konzorcium
Konzorcionális
Szerzıdése VIII Díjpolitika c. fejezetének elıterjesztésben
foglaltak szerinti módosítását.
A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert a
Konzorcionális szerzıdés módosításának aláírására.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Ács Rezsı alpolgármester
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4./

Pályázat benyújtása a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai pályázat
önerejének fedezetére nyújtanak be pályázatot a Jövınk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
143/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása a Jövınk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a ''Mérey Szekszárd'' - A Mérey utcai Szociális
Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése” címő KEOP4.9.0/11-2011-0197
azonosítószámú pályázat önerejének
finanszírozására pályázat benyújtását a Jövınk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz.
Határidı: 2012. augusztus 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5./

Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására,
jogviszonyok meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

valamint

lakásbérleti

Horváth István: A sportegyesületek nyújtottak be kérelmet lakásbérleti jogviszonyok
meghosszabbítására, továbbá lakáskérelmet nyújtott be a Garay Általános Iskola egyik tanára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
144/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Lakásbérleti jogviszony biztosítása
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a KSC Szekszárd, az Asztalitenisz Club Szekszárd,
valamint a Fekete Gólyák KC részére 2012. szeptember 1.
napjától 2013. augusztus 31. napjáig az alábbi önkormányzati
lakásokat biztosítja a 214/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. számú
határozatban foglalt feltételekkel:
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KSC Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. I. em. 4.
Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. B. II. em. 2.
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 5.
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 6.
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 7.
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 8.
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 9.
Szekszárd, Mikes u. 3. II. em.7.
Szekszárd, Mikes u. 3. IV. em. 12.
Asztalitenisz Club Szekszárd
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 4.
Fekete Gólyák KC
Szekszárd, Széchenyi u. 43. I. em. 2.
Szekszárd, Kölcsey ltp. 3. II. em. 2
Szekszárd, Alisca u. 7. fsz. 2.
II.) A Közgyőlés Papp Máté a Garay János Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú
Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai –Szakmai Szolgáltató
Intézmény tanára részére 2012. augusztus 21. napjától 2013.
augusztus 31. napjáig a Szekszárd, Honvéd u. 17./A. I./19. sz.
alatti önkormányzati bérlakást biztosítja.
III.) A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételérıl.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
6./

122/2012.(VI.28.) szekszárdi öh. kiegészítése hiánypótlási felhívásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Az államkincstár hiánypótlási felhívásban jelezte, hogy a
létszámcsökkentésre vonatkozó határozatot szükséges kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:

5

145/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
122/2012.(IV.28.) sz. határozat módosítása hiánypótlási
felhívásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 122/2012.(IV.28.) sz. határozatának V. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ V. A Közgyőlés kijelenti, hogy az önkormányzat fenntartói
körén belül a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál
a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
A Közgyőlés az intézményei létszámhelyzetének és az
intézmények közötti tervezhetı
létszám-és
álláshely
átcsoportosítás lehetıségét felülvizsgálva döntött a felmentéssel
vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésrıl.
A Közgyőlés kijelenti, hogy megszüntetett álláshely legalább öt
évig nem állítható vissza, kivéve ha jogszabályból (ide nem
értve a települési önkormányzat
rendeletét,
illetve
a
kistérségi társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A Közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy a
létszámcsökkentési
döntéssel
kapcsolatos
munkáltatói
intézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elıírásai szerint tegyék meg, és arról a
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot
tájékoztassák."
Határidı: 2012. augusztus 21.
Felelıs: Horváth István polgármester

7./

Domány-Barki Kft. kérelme a Szekszárd, Wigand J. tér 1. sz. alatti
önkormányzati
tulajdonban lévı orvosi rendelı telephelyként történı
bejegyzésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Fıfai Klára: Amennyiben a közgyőlés támogatja a kérelmet, a határozati javaslatot ki
kell egészíteni azzal, hogy az önkormányzat a Kft. ingyenes használatába adta az orvosi
rendelıt. Tájékoztatja a képviselıket, hogy a vállalkozás nem csak egészségügyi
tevékenységet folytat. A doktornı már nem itt dolgozik Szekszárdon, helyettesítéssel látják el
a feladatot. Jogszabályváltozás miatt szükséges lenne az orvosi rendelı telephelyként történı
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bejegyzése, mert csak így kap finanszírozást az OEP-tıl. Másik telephelyet nem tudnak
Szekszárdon megjelölni, mert nem Szekszárdon laknak.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mi lesz a körzettel 2012. december 31. után? Árulja a doktornı a praxist? Van
rá kereslet?
Dr. Fıfai Klára: Egy háziorvosnak csak egy praxisa lehet, a doktornınek Pécsen van új
praxisa, december 31-ig nyilatkoznia kell, hogy lemond a szekszárdi praxisról, ha nem tudja
értékesíteni.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés 2012. december 31-ig járuljon hozzá az
ingatlan telephelyként történı bejegyzéséhez azzal a feltétellel, hogy az ingatlant csak
egészségügyi tevékenység folytatására használhatja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
146/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Domány-Barki Kft. kérelme önkormányzati tulajdonban lévı
orvosi rendelı telephelyként történı bejegyzésérıl
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul, hogy a Domány-Barki Kft. az
Önkormányzat tulajdonában lévı, Szekszárd, Wigand János tér
1. szám alatti orvosi rendelıt 2012. december 31. napjáig a
cégbíróságon telephelyként bejegyeztesse azzal a feltétellel,
hogy az ingatlant csak egészségügyi tevékenység folytatása
céljára használhatja.
II.) A Közgyőlés nyilatkozik továbbá, hogy a Domány-Barki
Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel háziorvosi szolgálat
ellátására kötött feladat-ellátási szerzıdés II./2. pontja alapján
az Önkormányzat a Domány-Barki Egészségügyi és Szolgáltató
Kft. részére térítésmentes használatába adta az Önkormányzat
tulajdonában álló Szekszárd, Wigand J. tér 1. sz. alatti orvosi
rendelıt.
III.) A közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondokság vezetıjét,
hogy a közgyőlés döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı:
Felelıs:

2012. augusztus 21.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi
vezetıje
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Gondokság

8./

Javaslat a 128/2012. (VI.28.) szekszárdi öh. módosítására
(Városi Bölcsıde bıvítése pályázat)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
147/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
128/2012.(VI.28.) sz. határozat módosítása
(Városi Bölcsıde bıvítése pályázat)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
128/2012.(VI.28.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által megpályázott „Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” címő,
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 azonosítójú fejlesztést megvalósítja.
2. A Közgyőlés 223/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. számú határozat 1.
pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal
arra, hogy a projekt megvalósításához saját erıként 4 786 923 Ft –ot
biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
Év
2012
2013
Összesen

bruttó (Ft)
Beruházási költség
323 898
4 463 025
4 786 923

A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves
ütemezése:
bruttó ( Ft)
Források megnevezése
EU Alapokból igényelt
forrás összege
A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás
keretében biztosított
összeg
A Pályázó saját forrása
A beruházás
összköltsége
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2012. év
5 506 273

2013.
év
75 871 429

Összesen

647 796

8 926 035

9 573 831

323 898
6 477 967

4 463 025
89 260 489

4 786 923
95 738 456

81 377 702

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében,
valamint a három évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı
tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú
kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3. A Közgyőlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik
európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet (a
továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás kiegészítésére. A
Közgyőlés egyúttal nyilatkozik, hogy amennyiben az önkormányzat
nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból, akkor azt más
módon biztosítani fogja.
4. A Közgyőlés csatolt nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósításához
szükséges
munkaerıt
legalább
részben
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe.
5. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges saját erıt az EU Önerı Alap
támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó
mértékben saját költségvetésében biztosítja.
6. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk elıkészítésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
7. A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.”
Határidı:
Felelıs:

9./

2012. október 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat
pályázat
benyújtására
„Közvilágítás
korszerősítése” tárgyában
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

energiahatékonysági

Ács Rezsı: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy „A Közgyőlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázattal kapcsolatos elıkészítési célú munkákra
vonatkozóan nyújtson be pályázatot a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz”.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Fajszi Lajos: A Szılıhegyi kerékpárút és a Bátaszéki út kivilágítása is szerepel a
programban?
Märcz László: A felmérésbe a Szılıhegyi kerékpárút és a Bátaszéki út kivilágítása még nem
került bele. Az északi kivezetı út közvilágítását is célszerő lenne bevenni a programba. Jövı
héten egyeztetni fog ezekrıl a kérdésekrıl.
Horváth István: Javasolja, hogy a keleti kivezetı út kivilágítása is szerepeljen a programban.
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Märcz László: A tárgyalások során meg fogják ezt is vizsgálni.
Horváth István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a Polgármesteri
Hivatal a pályázati dokumentáció összeállítása során a városból kivezetı utak kivilágítását az
alábbi prioritás szerint vegye figyelembe: déli, keleti, északi kivezetı út.
Dr. Horváth Kálmán: Javasolja, hogy a képviselık saját választókerületükben mérjék fel az
igényeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés –melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
148/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása „Közvilágítás
korszerősítése” tárgyában

energiahatékonysági

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez a KEOP 4. prioritás az energiahatékonyság
növelı fejlesztések támogatására Szekszárd Megyei Jogú Város
teljes közvilágítási rendszerének korszerősítésére.
A fejlesztés pénzügyi forrásainak várható összetétele és azok
Bruttó (Ft)
éves ütemezése:
Források megnevezése
EU Alapokból igényelt
forrás összege
A Pályázó saját forrása
A beruházás
összköltsége

2012. év

2013. év
647 974 480

Összesen
647 974 480

45 637 577
45 637 577

68 710861
716 685 341

114 348 438
762 322 918

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal
arra, hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat
költségvetésében, valamint a három évre elıre szóló
költségvetési tervében (gördülı tervezés) a felhalmozási célú
bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához
szükséges
pályázati
dokumentációk
elıkészítésére, ezen belül a Megvalósíthatósági tanulmány
(bruttó 22 860 000,-Ft) és a Mőszaki dokumentáció (bruttó
22 777 577,- Ft) elkészítésére is, melynek költségeit a 2012. évi
költségvetés Felhalmozási Tartalékkerete terhére biztosítja.
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A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázati
dokumentáció összeállítása során a városból kivezetı utak
kivilágítását az alábbi prioritás szerint vegye figyelembe: déli,
keleti, északi kivezetı út.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési
terv módosításának elkészítésére, továbbá a közbeszerzési
eljárás elıkészítésére.
4. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pályázat benyújtását megelızıen a végleges anyagot terjessze a
Közgyőlés elé.
5. A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pályázattal kapcsolatos elıkészítési célú munkákra vonatkozóan
nyújtson be pályázatot a Jövınk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz.
Határidı: 2012. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10./

1784 hrsz-ú Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlan járások kialakításával
összefüggésben történı felajánlásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Megjelent a járások kialakításáról szóló törvény, valamint a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet is, mely tartalmazza, hogy az államigazgatási
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 2013. január 1-tıl az állam ingyenes használatába
kerül. A járások kialakítása kapcsán a hivatalnak folyamatos adatszolgáltatási kötelezettsége
van, az ingatlanvagyonról is adatszolgáltatást kellett teljesíteni. A Polgármesteri Hivatal
tulajdonában álló, jelenleg okmányirodai és építésigazgatási feladatellátást szolgáló ingatlan
került felajánlásra.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az egész épületet átadják a járási hivatal számára? Az építésigazgatási
feladatokat hol fogják ellátni?
Zaják Rita: A fenntartás költsége kit fog terhelni?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A tiszta jogi helyzet megteremtése érdekében az Építési Osztályt
máshol fogják elhelyezni. Az üzemeltetés és fenntartás költségei a kormányhivatalt fogják
terhelni, a megállapodásban szerepelni fog, hogy amennyiben beruházásra kerül sor, annak
költségét az köteles viselni, akinek a felújítás, a beruházás az érdekét szolgálja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
149/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlan felajánlása járások
kialakításával összefüggésben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
egyetért a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezı 1784 hrsz-ú
Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlan épületének a
járások kialakításával összefüggésben átadásra kerülı
államigazgatási feladatok ellátása céljából történı felajánlásával,
illetve a Magyar Állam javára a feladatellátás idıtartamára
történı ingyenes használatba adásával.
Határidı: 2012. augusztus 21.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
11./

Közgyőlési felhatalmazás a Megbízási szerzıdés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-20100001 azonosítószámú,
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı
fejlesztése”
c.
pályázat
keretében
megvalósításra kerülı I. ütemhez (Béla
király
tér
rekonstrukciója,
a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok
ellátásához
szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Mekkora a pályázaton elnyert összeg? Mekkora a teljes önerı? Az önerı
biztosítva van a költségvetésben? Illetve az önerı fedezetének biztosítására van valamilyen
pályázati lehetıség?
Horváth István: A jelenlegi elıterjesztés a mőszaki ellenırzésre vonatkozik. Írásban fog
válaszolni a feltett kérdésekre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
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150/2012. (VIII.21.) szekszárdi öh.
Közgyőlési felhatalmazás mőszaki ellenıri feladatok
ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló döntés
meghozatalára
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a
Megbízási szerzıdés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében
megvalósításra kerülı I. ütemhez (Béla király tér
rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása,
továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása)
kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátásához szükséges
többletforrás biztosításáról szóló döntés meghozatalára a 2012.
évi költségvetés pályázati tartalék keret terhére.
Határidı:
Felelıs:

2012. szeptember 4.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 órakor
berekeszti.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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