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Egyszerő többség

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. II. negyedév: 2011. április 1. – 2011. június 30.)
1. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete 1. számú mellékletének I. pontja alapján az
alábbi hatáskörökben hoz döntést:
Dönt:
1. a közút kezelıjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról;
2. közterület használati díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekrıl;
3. a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról, bérleti díjának elengedésérıl a
vagyonrendeletben foglaltak szerint;
4. az építési telek nagyságát el nem érı önkormányzati tulajdonban álló telek,
illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítésérıl;
5. a külterületi ingatlanok elidegenítésérıl 5.000 m2 nagyságig;
6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról;
7. a Közgyőlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan
elidegenítésérıl;
8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról;
9. a Bizottsági Alap felhasználásáról;
10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet
alapján a Közgyőlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést
ösztönzı pályázat);
11. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok
benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerıt a bizottság
a bizottsági alapból biztosítja;
12. a szekszárdi honlap tartalmáról;
13. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott
hatáskörébe
utalt
városüzemeltetési
elıirányzatokhoz
kapcsolódó
kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról;
14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig – a költségvetésben e
célra biztosított elıirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való
önkormányzati részvételrıl a költségvetésben e célra biztosított elıirányzat
erejéig, figyelemmel a Közgyőlésnek az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
kizárólagos hatásköreire;
15. átruházott hatáskörben - az Ötv. 10. §-ában, valamint az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletben szereplı korlátozások figyelembe vételével - a közgyőlési ülések
között 10 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megilletı
jogokról;
16. az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról 5 millió Ft összeghatárig;
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17. az Önkormányzatot és intézményeit megilletı követelésrıl való lemondás
kérdésében 1.000.000 Ft értékhatárig;
18. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges
minısítésérıl és be nem hajtható követelés törlésérıl;
19. az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal,
használati joggal való megterhelésérıl, valamint az ezzel összefüggı tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról és feltételeirıl;
20. a
költségvetési
rendeletben
meghatározott
kiadási
elıirányzatok
finanszírozásához szükséges hitelfelvétel idıpontjáról;
21. a költségvetésben elıirányzott keret terhére, de legfeljebb 10 millió Ft
értékhatárig – a közbeszerzési törvény hatálya alá nem esı – önkormányzati
beszerzésekhez kapcsolódó szerzıdések jóváhagyásáról.
Gyakorolja:
1. az állattartási rendeletben meghatározott önkormányzati hatásköröket, hatósági
jogköröket,
2. a vagyonrendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket;
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a vizsgált idıszakban – 2011. 04. 01 – 2011. 06. 31. összesen 161 darab határozatot hozott, ebbıl 65 db határozat született átruházott hatáskörben
az alábbi tárgykörökben:

112/2011. (IV.7.) GPB határozat
Megállapodás fizetési kötelezettség részletekben teljesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.17. pontban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyta a Városi Sport- és Szabadidıközpont, mint Jogosult, valamint Ambrusné Nagy
Zsuzsanna, mint Adós közt kötendı, fizetési kötelezettség részletekben történı teljesítésérıl
szóló megállapodást. A Bizottság a Jogosultnak az Adóssal szembeni 400.000.- Ft összegő
követelésének a megállapodás szerinti elengedéséhez hozzájárult, a tartozás elengedés a
következı számlákat érinti:
CO8SB 1927323 számú, márciusi bérleti díj:
CO8SB 1927324 számú, áprilisi bérleti díj:
CO8SB 1927333 számú, májusi bérleti díj:
CO8SB 1927277 számú, augusztusi bérleti díj:
CO8SB 1927288 számú, szeptemberi bérleti díj:
LJ9SA 2352077 számú, októberi bérleti díj:

70 000.-Ft
70 000.-Ft
70 000.-Ft
70 000.-Ft
70 000.-Ft
70.000.-Ft

114/2011. (IV.7.) GPB határozat
Szekszárd Város Bora elismerı cím
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2011. évi bizottsági tartalék terhére tegye
meg a szükséges intézkedéseket (kupa, oklevél beszerzés) a Szekszárd Város Bora elismerı
cím 2011. április 30-án tartandó eredményhirdetésen történı méltó átadása érdekében.
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115/2011. (IV.7.) GPB határozat
Gratuláció kifejezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága gratulált a Monde Selection 2011-es nemzetközi borversenyen aranyérmet szerzett
szekszárdi borászoknak, a Bodri Pincének, a Fritz Borháznak és a Mészáros Borháznak.
117/2011. (IV.19.) GPB határozat
Borvidék Nkft. támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 100.000.- Ft összegő támogatást nyújtott a
Szekszárd Borvidék Nkft. (Szekszárd, Táncsics u. 3.) részére a Szekszárd Borvidéki
Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak nyilvános kóstoló programjának színvonalas
lebonyolításához. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elıkészítésére és felkéri a polgármestert annak aláírására.
118/2011. (IV.19.) GPB határozat
Javaslat fotópályázat kiírására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkérte a Szekszárd Borvidék Nkft-t, hogy dolgozza ki a Szüreti Napok során
elbírálásra kerülı és a borvidéket bemutató fotópályázat feltételeit és terjessze azt a Bizottság
elé.
120/2011. (IV.19) GPB határozat
Bezerédj tömbbelsıben létesített parkoló közvilágítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatta a Bezerédj utcai tömbbelsıben épülı parkoló közvilágításának kiépítését
és jóváhagyta, hogy annak kivitelezését a benyújtott ajánlatban szereplı 1.760.711.- Ft + ÁFA
összeg erejéig a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 303.1.1.4. számú, „közvilágítási feladatok” kiadási elıirányzat terhére a Köz-MegVill Kft. (7100 Szekszárd, Keselyősi út 2/A.) végezze el.
121/2011. (IV.19.) GPB határozat
Fogorvosi rendelı bérleti díja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szociális és Egészségügyi Bizottság 37/2011. (IV.5.) számú határozat 2.
pontjában kapott felkérése alapján 10.000.- Ft/hó összegben határozta meg a Szent I. tér 18.
szám alatti, 3. számú helyiség bérleti díját Dr. Kövesdy Zsuzsanna fogszakorvos részére.
125/2011. (IV.19.) GPB határozat
Nagyné Horváth Mária úthasználattal kapcsolatos kérelme
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felajánlotta megvételre Tancsa János (Mözs, Béri B. Á. u. 31/C.), a 7488/1 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa részére a vele közvetlenül határos, önkormányzati tulajdonban lévı
szekszárdi 7487 hrsz-ú ingatlant, 500.- Ft/m2 vételár ellenében.
126/2011. (IV.19.) GPB határozat
Wosinsky Mór Megyei Múzeum kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak
(7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ) a „Szent György napi vigadalom” megrendezése
kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a
közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett.

127/2011. (IV.19.) GPB határozat
Érdekeltségi hozzájárulás meghatározása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 248/2010. (XI.25.) szekszárdi öh-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva
120.000.- Ft összegben határozta meg a Szekszárdi Szennyvízcsatorna Víziközmő Társulat
érdekeltségi hozzájárulásának nagyságát. A hozzájárulás befizetése az alábbiak szerint
válaszható:
•
•
•

96.000.- Ft egyösszegben (jogi személyek esetében ez a kötelezı);
96.000.- Ft 12 havi kamatmentes egyenlı részletben (8.000.-. Ft/hó);
120.000.- Ft 10 éves futamidıre (12.000.- Ft/év).

128/2011. (IV.19.) GPB határozat
Szolgalmi jog bejegyzések
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése kapcsán szükséges szolgalmi jog
bejegyzések ellenében legfeljebb 30.000.- Ft/ingatlan összegő kártalanítást ajánlott fel az
érintett ingatlanok tulajdonosainak. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szolgalmi
jog bejegyzésekkel kapcsolatos intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert a
vonatkozó megállapodások aláírására.
130/2011. (IV.19.) GPB határozat
Lámpatestek kihelyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Kadarka utcában leszerelésre kerülı 29 db lámpatestet az alábbi helyszínekre
javasolta kihelyezni:
•
•
•
•

Bezerédj tömbbelsı parkoló megvilágítása:
Tóth völgy – Szérő utca:
Ferenc szurdik-Bodza utca sarka:
Csopak u. 35. elé:
5

9 db;
3 db;
1 db;
1 db;

•
•
•
•
•
•

Dicenty Dezsı u.:
Pázmány tér:
Bor utca:
Kálvária tetı (keresztekhez):
Kisbödı-hegy:
Alisca u. – Allende u. közti gyalogösvény:

3 db;
2 db;
6 db;
1 db;
1 db.
1 db.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben a megjelölt helyszínek
valamelyikén – kivéve a Bezerédj tömbbelsı - kandeláber elhelyezése, vagy vezérlıszál
létesítése szükséges, azok kiépítésére kérjen be árajánlatot és terjessze a Bizottság elé.
152/2011. (IV.27.) GPB határozat
Vállalkozási szerzıdés megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva a
„Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2011-4.9.0 pályázati
konstrukció keretében benyújtandó pályázat részét képezı Megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı VENDITO Kft-vel
(7100 Szekszárd, Kisbödı u. 43.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására.
154/2011. (IV.27.) GPB határozat
Oktatólabor kialakítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyta, hogy a „Természettudományos oktatólaboratórium kialakítása a Garay János
Gimnáziumban” tárgyú beruházás laboratóriumi eszközök tendereztetéséhez kapcsolódó
dokumentáció elkészítését Komló Zsuzsanna (4025 Debrecen, Ispotály u. 15.) egyéni
vállalkozó végezze bruttó 500.000.- Ft ellenszolgáltatás fejében a 2011. évi költségvetés
„Hevesy György természettudományos projekt” elıirányzata terhére.
2. A Bizottság felkérte a polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
161/2011. (V.10.) GPB határozat
Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 100.000.- Ft összegő támogatást nyújtott a
Szekszárd Borvidék Nkft. (Szekszárd, Táncsics u. 3.) részére a Szent László Napok keretében
megrendezésre kerülı Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe rendezvény lebonyolításához. A
Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elıkészítésére és
felkéri a polgármestert annak aláírására.
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162/2011. (V.10) GPB határozat
Borvidéki fotópályázat lebonyolítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága 300.000.- Ft keretösszeget különített el a Szüreti Napok során megrendezésre
kerülı borvidéki fotópályázat lebonyolítására és a nyertesek díjazására. A Bizottság felkérte a
Szekszárd Borvidék Nkft-t, hogy készítse el a fotópályázat részletes költségvetését.

163/2011. (V.10.) GPB határozat
Módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú – Agóra Szekszárd-Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása
címő pályázathoz kapcsolódóan a Mővészetek Háza mőemléki épület módosított
engedélyezési terv elkészítésére az ARTEM Kft. által benyújtott tervezési ajánlatot
elfogadta és felkérte a polgármester urat, hogy az ahhoz szükséges 750.000.- Ft-ot a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítsa.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a tervezıkkel való egyeztetésre, valamint a
szerzıdés elıkészítésére.

3.

A Bizottság felkérte a polgármester urat a megbízási szerzıdés aláírására, továbbá a
jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

164/2011. (V.10.) GPB határozat
Zárt csapadék csatorna-hálózat tisztítási munkái
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyta, hogy az Önkormányzat és a Szekszárd Víz- és Csatornamő Kft. között
2008. március 1-jén létrejött vállalkozási szerzıdés egészüljön ki a város zárt csapadék
csatorna-hálózatának tisztítási munkálataival és 2011. április 1-tıl a Vízmő Kft. lássa el ezt a
feladatot. A Bizottság felkérte a polgármester urat a vállalkozási szerzıdés módosításának
aláírására.
168/2011. (V.17.) GPB határozat
Polgárır Egyesület I. negyedévi beszámolója
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szekszárdi Polgárır Egyesület 2011. I. negyedévi beszámolóját elfogadta és
az Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján
50.000.- Ft támogatást nyújtott az Egyesület számára a 2011. évi költségvetésrıl szóló
10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 307.1.1.9. kiadási elıirányzata
terhére.
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2. A Bizottság felkérte a polgármestert a Hivatal által elıkészített támogatási megállapodás
aláírására. A Bizottság felkérte a Hivatalt a támogatási összeg – zárolást követıen történı
- átutalására.
170/2011. (V.17) GPB határozat
Ifjúsági Unió kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100
Szekszárd, Szent László u. 19. fsz. 2.) a „Vissza a jövıbe! bringatúra” megrendezése kapcsán
benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a 12.600.- Ft
összegő közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett.
171/2011. (V.17) GPB határozat
Régészeti feltárás biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.17. pontjában rögzített hatáskörében eljárva jóváhagyta a
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-4.1.1/C-09-2f2010-0001 azonosítószámú, Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat megvalósításához kapcsolódó régészeti feltárás beszerzését a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumtól. A megvalósításhoz szükséges 5.750.000.- Ft-ot a
2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet „DDOP-4.1./C09-2f-2010-0001 azonosítószámú pályázat” kiadási elıirányzat terhére biztosította.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szerzıdés véglegesítésére és felkérte a
polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
181/2011. (V.24) GPB határozat
Baka István mellszobra kihelyezésének támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 75.000.- Ft összegő támogatást nyújtott a
Baka István Általános Iskola részére Baka István mellszobrának áthelyezése céljából.
A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
186/2011. (V.24) GPB határozat
Szemétgyőjtı kelyhek elhelyezése, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.17. pontjában rögzített hatáskörében eljárva jóváhagyta, hogy az
Önkormányzat a „Szekszárd város szemétgyőjtı kelyheinek elhelyezése, javítása,
egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Mészáros Zoltánnal (Szekszárd, Remete u. 16.) kössön
vállalkozói keretszerzıdést.
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2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a
jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
187/2011. (V.24) GPB határozat
Okmányiroda felújítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatta, hogy – figyelemmel a csökkent összegő megítélt támogatásra - az
Okmányiroda felújításának tárgyában a Polgármesteri Hivatal éljen a visszatervezés
lehetıségével a pályázathoz korábban vállalt 4.728.913.- Ft saját erı módosítása nélkül.
2. A Bizottság javasolta, hogy a beruházás az eredeti mőszaki tartalommal valósuljon meg és
a kivitelezésre vonatkozó pályázat kiírásakor erre is kérjen ajánlatokat a Polgármesteri
Hivatal.
188/2011. (V.24) GPB határozat
Rózsamáj utcai lakosok kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.1. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta,
hogy a Rózsamáj utcában lévı házak védelme érdekében kerüljön kihelyezésre 7,5 tonnás
súlykorlátozást jelzı tábla.
189/2011. (V.24) GPB határozat
Interspar és Family Center építésének forgalmi hatásvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága megtekintette az Interspar és a Family Center építésének forgalmi hatásvizsgálatát
tartalmazó terveket és javasolta, hogy a Holub utcában korlátozott forgalmú csomópont
kerüljön kialakításra, illetve a Hunyadi u. – Tartsay u. keresztezıdésnél épüljön ki a jobbra
kanyarodó sáv.
190/2011. (V.24) GPB határozat
Orbán-napi rendezvény az Istifán gödrében
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 50.000.- Ft összegő támogatást nyújtott a
Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület (Szekszárd, Béla király tér
9.) részére a 2011. május 28-án Istifán gödrében tartandó 6. Orbán-napi rendezvény
lebonyolításához.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a
támogatási összeg átutalására.
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192/2011. (V.24) GPB határozat
Mővelıdési Ház módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú – Agóra Szekszárd -, Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása
címő pályázathoz kapcsolódóan a Babits Mihály Mővelıdési Ház épület módosított
engedélyezési terv elkészítésére az A2 Építész Bt. által benyújtott tervezési ajánlatot
elfogadta és felkérte a polgármester urat, hogy az ahhoz szükséges 750.000.- Ft-ot a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítsa.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a tervezıkkel való egyeztetésre, valamint a
szerzıdés elıkészítésére.

3.

A Bizottság felkérte a polgármester urat a megbízási szerzıdés aláírására, továbbá a
jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

4.

A Bizottság felkérte a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnokot, hogy vizsgálja meg, milyen
felelısség terheli a kivitelezıt, illetve a tervezıket az Agóra program kivitelezése során
eszközölt tervmódosítások tekintetében.

194/2011. (VI.7.) GPB határozat
Forgalmi rend módosítására irányuló kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.1.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva a forgalmi rend
módosítására benyújtott kérelmek kapcsán az alábbi döntést hozta:
A Bizottság támogatta, hogy a Mikes u. 9. szám alatti gyermekorvosi rendelı bejárata elıtt 1
db parkoló kizárólagos használata a gyermekorvost illesse meg.
195/2011. (VI.7.) GPB határozat
Lıszermentesítési hatástanulmány elkészítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára lıszermentesítési
hatástanulmány elkészítése KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Meridián Mérnöki Iroda Kft -vel (7100
Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására.

10

196/2011. (VI.7.) GPB határozat
Német Nemzetiségi Egyesület kérelme
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Egyesületnek (Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.) a Pünkösdi Fesztivál megrendezése kapcsán
benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta és a
256.500.- Ft összegő közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett. A Bizottság
javasolta, hogy a közterület-használat mentesség legyen része az Egyesülettel a Pünkösdi
Fesztivál rendezésére kötött támogatási megállapodásnak.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület-használat engedélyezése
során legyen figyelemmel arra, hogy a környezı vendéglátóhelyek rendeltetésszerő
használatát a Fesztivál idején történı kitelepülés ne akadályozza.

197/2011. (VI.7.) GPB határozat
Borvidék Nkft. kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft-nek (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) a 2011. június 25-én tartandó
pörköltfızı verseny megrendezése kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta és az 54.000.- Ft összegő közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekintett.
2. A Bizottság javasolta a szervezınek - ha megoldható -, hogy a Béla király téren (Bíróság,
Büntetés-végrehajtási Intézet elıtti úton) rendezze meg a pörköltfızı versenyt.
198/2011. (VI.7) GPB határozat
Alisca Terra Kft. kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az Alisca Terra Kft-nek (7100 Szekszárd,
Epreskert u. 9. ) a „Környezetvédelmi Világnap” alkalmából „Hozd vissza, Szekszárd !” címő
rendezvény kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatta, az 5.400.- Ft összegő közterület-használati díj megfizetésétıl eltekintett.
199/2011. (VI.7) GPB határozat
MMG és Marley Magyarország Zrt. burkolat felújítási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága úgy ítélte meg, hogy a városban vannak sokkal rosszabb állapotban lévı
burkolatok is, ezért az MMG és Marley Magyarország Zrt. elıtti parkoló és buszforduló
burkolatcseréjét egyenlıre nem támogatta.
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200/2011. (VI.7) GPB határozat
Bali Aladár kártérítési igénye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkérte a Jogi és Közbiztonsági Tanácsnokot, hogy foglaljon állást Bali Aladárnak
(Szekszárd, Kálvin tér 4.) a szennyvízcsatorna bekötıvezeték építése kapcsán az
Önkormányzattal szemben benyújtott kártérítési igényérıl.
201/2011. (VI.7) GPB határozat
2011. évi patkánymentesítési feladatok ellátása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyta, hogy az Önkormányzat 2011. december 31-ig kössön szerzıdést a
Fauna-Higiéna Kkt-val a patkánymentesítési feladatok ellátására az elmúlt évi feltételek és
vállalási ár figyelembevételével.
204/2011. (VI.7) GPB határozat
Aratónap megrendezésének támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 100.000.- Ft összegő támogatást
biztosított a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör (Szekszárd, Rákóczi u. 69.)
részére a 2011. július 2-án tartandó aratónap rendezésének költségeihez. A Bizottság
felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatási
összeg átutalására.
2. A Bizottság javasolta a Társaskörnek, hogy amennyiben további támogatás szükséges a
rendezvény megvalósításához, akkor a Humán Bizottsághoz forduljon kérelemmel.
206/2011. (VI.7) GPB határozat
Haltelepítés a Csörge-tóban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 300.000.- Ft-ot biztosított az Önkormányzat
tulajdonát képezı Csörge-tóban történı haltelepítéshez.
209/2011. (VI.14.) GPB határozat
Forgalmi rend módosítására irányuló kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.1.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva a forgalmi rend
módosítására benyújtott kérelmek kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
1.
-

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Hunyadi u. 4. szám mellett állítsa vissza a mozgáskorlátozottak számára kialakított 2 db
parkolóhelyet;
hogy az egészségügyi dolgozók számára korábban kijelölt parkolóhelyen a feliratot
festesse át, illetve az összes parkolóhelyet festesse fel;
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-

a Hunyadi u. 6. számú épület mögött található, várakozást tiltó táblát távolítsa el;
vizsgálja meg a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolók mellé további két
parkolóhely kialakításának lehetıségét;
vizsgálja meg ki, milyen engedéllyel helyezett ki parkolást gátló szerkezetet az
egészségügyi dolgozók részére kijelölt parkolóhelyre.

2.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Baka István Általános Iskola
lépcsıje elé kihelyezett, az akadálymentes közlekedést jelzı táblát helyezze át a Penny
parkoló dél-keleti sarkára, ha lehetséges akkor a meglévı oszlopra. A Bizottság a Béri B.
Á. u. 91-93. számú épület elıtt lévı két, mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkoló
megtartását indokoltnak tartott. A Bizottság kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épület
elıtt lévı „Megállni tilos” táblát „Várakozni tilos” táblára cserélje ki.

3.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Mátyás király utca elején lévı
„Megállni tilos” táblát távolítsa el és az utca elejétıl kezdıdjön a korlátozott várakozási
övezet.

4.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy ellenırizze a Kercsó Kereskedıház
közterület-használati engedélyét és az ellenırzés eredményének ismeretében tegye meg a
szükséges intézkedéseket, illetve kéri a Hivatalt, hogy a Damjanich utcából történı
kihajtás biztonságosabbá tétele érdekében az Üzletház elıtti, a kilátást akadályozó
sövényeket vágassa ki.

5.

A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a városban található rossz állapotú,
kevésbé látható közlekedési táblákat cserélje ki.

210/2011. (VI.14.) GPB határozat
Megvalósíthatósági tanulmány KEOP pályázathoz
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-6.2.0/B/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtandó – Információs központ létesítése a
Szekszárdi Sportcsarnokban tárgyú – pályázat részét képezı Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Geologika Btvel (2600 Vác, Széchenyi utca 21.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására.
211/2011. (VI.14.) GPB határozat
Erısáramú rendszer kiviteli tervdokumentáció elkészítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Vállalkozási szerzıdés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-6.2.0/B/09-11
pályázati konstrukció keretében benyújtandó – Információs központ létesítése a
Szekszárdi Sportcsarnokban tárgyú – pályázat részét képezı „Erısáramú rendszerek
pályázat elıkészítı- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése”
tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a
legkedvezıbb ajánlatot tevı Stöckler Péterrel (7100 Szekszárd, Bartina u. 75.) kössön
szerzıdést.
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2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására.
212/2011. (VI.14.) GPB határozat
Közlekedésépítési terv módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága javasolta a tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás megadását az Arany J. u. –
Wesselényi u. csomópont közlekedésépítési terv módosításához oly módon, hogy a
körforgalmi csomópont megépítését nem tartja szükségesnek. A Bizottság a hozzájáruláshoz
feltételként elıírta, hogy a forgalomtechnikai helyszínrajzon is jelölt, tervezett gyalogos
átkelıhelyeket az Aranyház-Plussz Kft. valósítsa meg.
213/2011. (VI.14.) GPB határozat
Acélos Bálint ingatlanvételi kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 974/2 hrsz-ú, út
megnevezéső ingatlan Acélos Bálint (Szekszárd, Bezerédj u. 32.) részére telek-kiegészítés
keretében történı értékesítéséhez 5.000.- Ft/m2 vételár ellenében. A telekalakítással,
kitőzéssel és földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos költségek Vevıt terhelik.
A Bizottság javasolta a Közgyőlésnek, hogy a Rendezési Tervet ennek megfelelıen módosítsa
és az ingatlant sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé.
214/2011. (VI.14.) GPB határozat
Bárányfoki út használatának vizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy
•
•

ki a tulajdonosa, illetve a kezelıje a bárányfoki szabadidıközponthoz vezetı útnak,
az út közlekedési rendje szabályosan került-e kialakításra.

A Bizottság kérte a hivatalt, hogy a vizsgálat eredményérıl a következı ülésen adjon
tájékoztatást.
215/2011. (VI.14.) GPB határozat
Kadarka utcai pincék
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze a Körzeti
Földhivatalnál a Kadarka utcai pincék önálló ingatlanokká történı kialakítását, az ehhez
szükséges munkarészeket készíttesse el.
2. A Bizottság kérte a Hivatalt, hogy a pincék értékbecslésének elkészítését gyorsítsa meg.
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222/2011. (VI.29.) GPB határozat
Béri B. Á. utcai présházak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága tudomásul vette a fıépítész tájékoztatását és támogatta, hogy az Önkormányzat
eljárást kezdeményezzen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál a Béri B. Á. utcában
található, rendkívül rossz állapotú présház mőemléki besorolásának törlése érdekében.
229/2011. (VI.29.) GPB határozat
Babits Mővelıdési Ház 2010. évi selejtezési javaslata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyta
a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2010. évi selejtezési javaslatát, azon
belül is az 500.000.- Ft-ot meghaladó könyv szerinti egyedi nyilvántartási értékő eszközök
selejtezését.
236/2011. (VI.29.) GPB határozat
Támogatási kérelem információs tábla készítéséhez és kihelyezéséhez
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a 2011. évi bizottsági tartalék terhére 100.000.- Ft összegő támogatást nyújtott
a Szekszárdi Turisztikai Kft. részére a „Lösz-szurdik” tanösvényt és a szekszárdi
borvidéket bemutató információs tábla elkészítéséhez. A Bizottság felhatalmazta a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatási összeget legkésıbb 2011.
július 31-ig utalja át a Szekszárdi Turisztikai Kft-t részére és egyben felkérte a cég
vezetıjét, hogy a támogatási összeg felhasználásáról legkésıbb 2011. december 31-ig
számoljon el a Bizottság felé.
237/2011. (VI.29.) GPB határozat
Részvétel az Európai Mobilitási Hét programjain
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága támogatta, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a 2011. szeptember 16. és 22.
között megrendezésre kerülı Európai Autómentes Héthez és ennek keretében az
Önkormányzat:
a) Egyhetes rendezvénysorozatot szervez a „Közlekedj ÖKOsan” jelmondat jegyében,
valamint
b) Európai Autómentes Napot szervez 2011. szeptember 22-én.
A Bizottság a programmal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására felkérte a Zöldtárs
Alapítványt és a Civil Kerekasztalt.
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238/2011. (VI.29.) GPB határozat
Közösségi közlekedés fejlesztése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú, közösségi közlekedés fejlesztését célzó
pályázat elıkészítését támogatta.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és – fejlesztési
Igazgatóságát, hogy a pályázat benyújtásához szükséges mőszaki elıkészítéseket végezze
el az „A” – „D” komponensek esetében. Az elıkészítés terjedjen ki az utas tájékoztató
táblák térfigyelı kamerákkal történı védelmére is.
3. A Bizottság javasolta, hogy az Önkormányzat a pályázat önerejének biztosítására külsı
forrást vegyen igénybe.
239/2011. (VI.29.) GPB határozat
Örökségvédelmi hatástanulmány készítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítése KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Wosinsky Mór Megyei Múzeummal (7100
Szekszárd, Szent István tér 26.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására.
240/2011. (VI.29.) GPB határozat
Talajmechanikai szakvélemény elkészítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára talajmechanikai
szakvélemény elkészítése KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyta, hogy az
Önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot tevı Kristály Tervezı, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft–vel (8600 Siófok, Fı u. 15.-17.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az
eljárás eredményérıl, továbbá felkérte a polgármestert a szerzıdés aláírására.
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241/2011. (VI.29.) GPB határozat
Közlekedési renddel kapcsolatos kérelmek
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.1.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva a forgalmi rend
módosítására benyújtott kérelmek kapcsán az alábbi döntéseket hozta:
1. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
- a Kecskés F. utcában kihelyezett „Várakozni tilos” tábla kapcsán esetlegesen bevezetésre
kerülı idıkorlátról egyeztessen a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatójával;
- vizsgálja meg a Kecskés Ferenc utcában található platánfák közt parkolók kialakításának
lehetıségét.
2. A Bizottság támogatta a Hunyadi u. 4. sz. épület mellett további két parkolóhely
kialakítását. Amennyiben az idei évi elıirányzat a kivitelezésre nem biztosít fedezetet,
akkor a jövı évi költségvetésben kell szerepeltetni a fejlesztést.
3. A Bizottság felkérte a Rendırséget, hogy fokozottan ellenırizze a Pince utca forgalmi
rendjének betartását.
4. A Bizottság hozzájárult, hogy a Perczel u. 1-3. számú épület lépcsıházainak bejárata elıtti
területek forgalom elıl elzárt területek legyenek. A felfestés a társasház közös költségén
végezhetı el.
243/2011. (VI.29.) GPB határozat
A 194/2011. (VI.7.) GPB határozat felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága felülvizsgálta a 194/2011. (VI.7.) GPB számú határozatát. Tekintettel arra, hogy a
vonatkozó önkormányzati rendelet nem biztosít lehetıséget a parkoló bérlet megváltásán túl
közterületi parkoló kizárólagos használatára, ezért a Bizottság Kiss László Szekszárd,
Fürdıház u. 1. sz. alatti lakos kérelme kapcsán fenntartotta a 47/2010. (II.25.) GMB számú
határozatban foglaltakat.
244/2011. (VI.29.) GPB határozat
Forgalomirányító berendezések üzemeltetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1.
sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva felkérte a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a város forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetésére és a mőszaki
fejlesztés megvalósítására az elıterjesztésben foglaltak szerint – 3 éves idıtartamra - írjon ki
pályázatot.
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249/2011. (VI.29.) GPB határozat
Sárközi János ingatlanvételi kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1. 4. pontjában rögzített hatáskörében eljárva hozzájárult a szekszárdi
153/5 és 153/6 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez a rajtuk elhelyezett felépítmények (153/5/A
és 153/6/a hrsz.) tulajdonosai részére 6.000.- Ft/m2 vételár ellenében.
250/2011. (VI.29.) GPB határozat
Kérelem elıvásárlási jog törlésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.16. pontjában rögzített hatáskörében eljárva hozzájárult a szekszárdi
9637 hrsz-ú ingatlanon az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jog törléséhez. A Bizottság
felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Körzeti Földhivatal felé a törléshez szükséges
nyilatkozatot nyújtsa be.
251/2011. (VI.29.) GPB határozat
Farkas Éva telek-kiegészítési kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága hozzájárult az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 11675/7 hrsz-ú
ingatlanból cca. 400 m2 földterület telek-kiegészítés keretében történı értékesítéséhez a
11675/11 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa(i) részére, 4.000.- Ft/m2 vételár ellenében, az alábbi
feltételekkel:
• Az értékesítést megelızıen a közmőnyilatkozatokat be kell szerezni, az adásvétel feltétele
a hozzájáruló nyilatkozatok megléte.
• A telek-kiegészítéssel és a földhivatali bejegyzéssel kapcsolatos költségek vevıt terhelik.
• Az értékesítés során az új telekhatárokat kitőzéssel pontosítani szükséges, a kitőzés
költsége szintén a vevıt terheli.
252/2011. (VI.29.) GPB határozat
Radványi László útvételi kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága nem járult hozzá az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi 96 hrsz-ú út
(Rózsamáj u.) 89 hrsz-ú ingatlannal határos részének értékesítéséhez, Radványi László
(Szekszárd, Klapka ltp. 3. fszt. 2.) erre irányuló kérelmét elutasította.
2. A Bizottság lehetıvé tette, hogy kérelmezı a kérdéses útszakaszt „kezelésbe” vegye és
lezárja azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat, illetve a Parászta-patak fenntartási
munkáit végzık részére a mindenkori áthaladást biztosítania kell.

18

253/2011. (VI.29.) GPB határozat
Tájékoztató a Gemenc Szabadidıközpont tulajdoni viszonyairól
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Gemenc Szabadidıközpont tulajdoni viszonyairól szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
2. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg
a) miként lehet a kirándulóközponthoz vezetı utat a közforgalom számára megnyitni, illetve
b) van-e lehetıség a privatizáció felülvizsgálatára.
254/2011. (VI.29.) GPB határozat
Iberican Táncegyesület kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az Iberican Táncegyesületnek (7100
Szekszárd, Táncsics u. 6.) a regionális táncnap megrendezése kapcsán benyújtott közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a 16.380.- Ft összegő közterülethasználati díj megfizetésétıl eltekintett.
255/2011. (VI.29.) GPB határozat
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros Egyesület kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros
Egyesületnek (7100 Szekszárd, Petıfi u. 13.) a „Szekszárdi a jövı városa” 37. Gemenci
Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatta, a 193.300.- Ft összegő közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekintett.
256/2011. (VI.29.) GPB határozat
Mőszaki szaktanácsadás nyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1.21. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyta,
hogy a TÁMOP-3.1.3.-10/2 kódszámú, Hevesy György természettudományos projekt címő
pályázat megvalósítása során a mőszaki szaktanácsadás nyújtását - a benyújtott árajánlatok
alapján - megbízási szerzıdés keretében, 2.880.000.- Ft + ÁFA ellenszolgáltatás fejében a
Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) végezze a 2011. évi
költségvetési rendelet „Hevesy György természettudományos projekt” elıirányzata terhére.
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2. Humán Bizottság
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000 (IV.17.) rendelete
1. számú mellékletének 2./1. pontja alapján az alábbi hatáskörökben hoz döntést:
1. a Bizottsági Alap felhasználása, ennek keretében különbözı alapok létrehozására
jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat;
2. a bizottság hatáskörét érintı önkormányzati önerıt nem igénylı pályázatok benyújtása,
illetve azon pályázatok benyújtása is, ahol az önerıt a bizottság a bizottsági keretbıl
biztosítja;
3. az önkormányzat fenntartásában álló
- nevelési-oktatási intézmények nevelési, pedagógiai, illetve esélyegyenlıségi
programjának,
- közoktatási intézmény minıségirányítási programjának, szervezeti és mőködési
szabályzatának és házirendjének és azok módosításának jóváhagyása;
4. az önkormányzat fenntartásában álló közoktatási, közmővelıdési és sportintézmények
szervezeti és mőködési szabályzatának és azok módosításának jóváhagyásáról
5. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézményekben indítandó
osztály, csoport létszám meghatározása, ha a középtávú közoktatás- fejlesztési tervtıl
nem tér el;
6. az önkormányzat fenntartásában álló középiskolák tanévi létszám és profilmódosítási
terve a középtávú fejlesztési terv keretein belül;
7. a mővelıdési intézmények éves munkatervének jóváhagyása;
8. az óvodák nyári nyitvatartása, és az iskolai nyári napközik rendje;
9. az önkormányzat fenntartásában álló nevelési-oktatási intézmények, sport, illetve
ifjúsági feladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttmőködési,
feladatellátási megállapodást kötı oktatási, mővelıdési, kulturális, sport, illetve ifjúsági
feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadása;
10. a bizottsági keretek felhasználása,
11. a városi sport eseménynaptár, és annak éves teljesítése;
A Humán Bizottság 2011. április 1. és június 30. közötti idıszakban összesen 83 darab határozatot
hozott, ebbıl 48 db határozatot hozott átruházott hatáskörben az alábbi tárgykörökben:
44/2011 (IV.5.) HB határozat
Ütemterv az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
A Humán Bizottság a határozatban Szedres Község Képviselı-testületének kezdeményezése alapján
felkérte a jegyzıt, hogy az I. Béla Gimnázium átszervezésével kapcsolatos eljárást a határozat
melléklete szerinti ütemterv alapján koordinálja és folytassa le. A bizottság felkérte a jegyzıt, hogy az
I. Béla Gimnázium átszervezésére, az intézmény alapító okiratának és a társulási megállapodásnak
módosítására vonatkozó javaslatát legkésıbb a testület 2011. május végi ülésén terjessze a közgyőlés
elé.
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45/2011 (IV.5.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium ötéves gimnáziumi osztálya 9. évfolyamának osztálylétszáma
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium az ötéves gimnáziumi
osztályának 9. évfolyamán a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak szerint – a nevelési
év során új tanuló átvétele, felvétele miatt – 1 fıvel túllépje a maximális 35 fıs osztálylétszámot.

47/2011 (IV.5.) HB határozat
A 2010. évi eredményességi alap felosztása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a szekszárdi székhelyő sportegyesületek számára
kiküldött „Alapinformációk sportegyesületekrıl” adatlap kitöltése alapján a 2010. évi eredményességi
alapot. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságát a támogatási szerzıdések elkészítésére és a támogatási összegek átutalására.

57/2011 (IV.26.) HB határozat
A Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretének felosztása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.09.)
önkormányzati rendelet, valamint a 39/2011. (IV.07.) szekszárdi öh. által biztosított 50.000 eFt
összegő 2011. évi bizottsági keretet.

58/2011 (IV.26.) HB határozat
A Szekszárdi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2011. évi támogatása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a 2011. évi Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
Támogatási Keretét, melynek összege 5.100,- eFt. A bizottság 100.000,- Ft-ot átcsoportosított a
Tartalék Keretérıl a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek Keretre. A bizottság felkérte a Polgármesteri
Hivatalt a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására.

59/2011 (IV.26.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
A Humán Bizottság a határozatban a határozat mellékletében foglalt támogatásokról döntött a Tartalék
Keret terhére. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Garay János Általános Iskola és
AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája, Baky Péter, Orbán György, valamint a Szekszárd-Lugos és Facsád
Baráti Társaság részére biztosított támogatási összegeket, összesen 240.000,- Ft-ot – tekintettel arra,
hogy azok Polgármesteri Keretbıl kerültek megelılegezésre – csoportosítsa át a bizottság Tartalék
Keretérıl a Polgármesteri Keretre. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására. A bizottság a Határok Nélkül
Egyesület kérelmét átirányította a Kulturális Keretre, a Honvéd Hagyományırzı Egyesület kérelmét
pedig a Civil Keretre, és egyben felkérte az Egyesületeket a megfelelı keretek tekintetében pályázat
benyújtására.

60/2011 (IV.26.) HB határozat
A Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás és a Tudományos
Ösztöndíj Támogatás pályázati felhívását. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
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gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapján való közzétételérıl.

61/2011 (IV.26.) HB határozat
Kulturális Keret pályázati felhívása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Kulturális Keret pályázati felhívását. A bizottság
felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételérıl.

62/2011 (IV.26.) HB határozat
A II. Borvidék Félmaraton rendezvényre vonatkozó támogatási kérelem
A Humán Bizottság a határozatban a II. Borvidék Félmaraton rendezvény szervezését 400 eFt
összeggel támogatta a Sportkeret Nemzetközi és Városi Nagy Sportesemények Keret terhére. A
bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

63/2011 (IV.26.) HB határozat
A BAD BONES AFC támogatási kérelme
A Humán Bizottság a határozatban a BAD BONES AFC által szervezett amerikai football Aréna Kupa
megrendezését 100 eFt-tal támogatta a Sportcélú Tartalék Keret terhére, amelyet a BAD BONES AFC
a rendezvény terembérleti díjának fedezésére használhatott fel. A bizottság felkérte a Polgármesteri
Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

64/2011 (IV.26.) HB határozat
Evobike körtúra csapat támogatási kérelme
A Humán Bizottság a határozatban az Evobike körtúra csapat támogatási kérelmét nem támogatta.

65/2011 (IV.26.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium szedresi általános iskolája 2011/2012. tanévi elsı osztályába felvehetı
tanulói létszám
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium szedresi általános
iskolájának 2011/2012. tanévi elsı osztályában a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában foglaltak
szerint – legfeljebb húsz százalékkal – túllépje a maximális 26 fıs létszámot.

67/2011 (V.2.) HB határozat
A 37. Gemenci Nagydíj szervezésének támogatása
A Humán Bizottság a határozatban a 7/2011. (II.1.) HB határozatára hivatkozva a Szekszárdi
Szabadidıs Kerékpáros SE által szervezett 37. Gemenci Nagydíj rendezését 1.300,- eFt összeggel
támogatta a Sportkeret Nemzetközi és Városi Sportrendezvények keret terhére. A bizottság felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására. A bizottság felkérte a
Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros SE-t, hogy a 36. Gemenci Nagydíj szervezésére hozzon létre
szervezı bizottságot, amelybe a bizottság tagként Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referenst, és
Horváth Ferenc bizottsági tagot delegálta.
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68/2011 (V.2.) HB határozat
A 2011. évi Mőködési Támogatások felosztása
A Humán Bizottság a határozatban a szekszárdi székhelyő sportegyesületek részére a „Kiemelt
csapatsportág Keretbıl”, és a „Kiemelt egyéni sportág Keretbıl” a határozat melléklete szerinti
támogatásokat ítélte meg. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy az UKSE Szekszárd
részére biztosított támogatási összeget, azaz 3. 500.000 Ft-ot – tekintettel arra, hogy a támogatás a
Polgármesteri keretbıl került megelılegezésre – csoportosítson át a Polgármesteri Keretre. A bizottság
felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatási összegek
átutalására.

69/2011 (V.2.) HB határozat
A 2011. évi Ifjúsági Keret pályázati felhívásának elfogadása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta az Ifjúsági Keret pályázati felhívását. A bizottság
felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételérıl.

70/2011 (V.2.) HB határozat
A Sportkeret pályázati felhívásának elfogadása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Sportkeret pályázati felhívását. A bizottság felkérte a
Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi Vasárnapban, valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételérıl.

71/2011 (V.10.) HB határozat
Az I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Programja keretében induló, 2011/2012. tanévi
9. évfolyama osztályába felvehetı tanulói létszám
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy az I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi
Program keretében induló, 2011/2012. tanévi 9. évfolyama osztályába korábban meghatározott
felvételi keretszámot túllépve, a Kt. által meghatározottak szerinti átlaglétszámig (28 fı)
beiskolázhasson.

72/2011 (V.10.) HB határozat
A Hikari Aikido Egyesület mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Hikari Aikido Egyesület beszámolóját. A bizottság
felkérte a Hikari Aikido Egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület 2011. évi
munkájához sok sikert kívánt.

73/2011 (V.10.) HB határozat
A Yorgos SE mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Yorgos SE beszámolóját. A bizottság felkérte a Yorgos
Sport Egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához sok sikert kívánt.
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74/2011 (V.10.) HB határozat
A Fekete Gólyák Kézilabda Club mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Fekete Gólyák Kézilabda Club beszámolóját. A
bizottság felkérte a Fekete Gólyák Kézilabda Club egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az
egyesület 2011. évi munkájához sok sikert kívánt.

75/2011 (V.10.) HB határozat
A Szenior Atlétikai Club mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Szenior Atlétikai Club beszámolóját. A bizottság
felkérte a Szenior Atlétikai Club egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület 2011. évi
munkájához sok sikert kívánt.

76/2011 (V.10.) HB határozat
A Fáklya SE mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Fáklya SE beszámolóját. A bizottság felkérte a Fáklya
Sport Egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz,
illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához sok sikert kívánt.

77/2011 (V.10.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és AMI kérelme
A Humán Bizottság a határozatban a Garay János Általános Iskola és AMI Országos Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó találkozó regionális döntıje támogatására vonatkozó kérelmét 100.000,- Ft-tal
támogatta a bizottság Tartalék Kerete terhére.
A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdés elkészítésére, és a támogatási
összeg átutalására.

78/2011 (V.10.) HB határozat
A Baka István Általános Iskola támogatási kérelme
A Humán Bizottság a határozatban a Baka István Általános Iskola Leány Labdarúgó Diákolimpia
Országos Döntıjén való részvételre vonatkozó kérelmét átirányította a Sport Keretre, és felkérte az
iskola igazgatóját, hogy a pályázati felhívásnak megfelelıen nyújtsanak be pályázatot az utazási
költségek tekintetében.

81/2011 (V.10.) HB határozat
Vitéz Kovács János kérelme
A Humán Bizottság a határozatban Vitéz Kovács János kérelmét nem támogatta, a „Magyar Hısök
Emléknapja” ünnepséget továbbra is az eddig kialakult hagyománynak megfelelıen kívánja
megrendezni.
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85/2011 (V.24.) HB határozat
Intézményvezetık nyári ügyeleti rendje
A Humán Bizottság a határozatban az alap- és középfokú nevelési, oktatási intézmények vezetıinek
nyári ügyeleti napjai meghatározására a szerdai napokat, június 22-ét, július 6-át és 20-át, valamint
augusztus 3-át és 17-ét javasolja délelıtt 900-1200 óráig. A bizottság felkérte a Nevelési Tanácsadót,
hogy a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.(I.19.) OKM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
szorgalmi idın kívül is biztosítsa a szakszolgálat igénybevételével kapcsolatos szülıi igények
teljesítését legalább heti egy – az eddigi gyakorlatnak megfelelıen szerdai – fogadónapon. A bizottság
felkérte az intézményvezetıket, hogy az ügyeleti rendet küldjék meg a Közoktatási, Mővelıdési és
Sport Osztályra.

86/2011 (V.24.) HB határozat
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten csoportjainak létszáma
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy az 1. Számú Óvoda Kindergarten a 2011/2012.
nevelési évi szekszárdi óvodai csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak
szerint – a szülıi szervezet egyetértésével – túllépje a maximális csoportlétszámot. A bizottság felkérte
az óvodavezetıt, hogy a nevelési év indulásakor maximum 27 fıs csoportokkal számoljon.

87/2011 (V.24.) HB határozat
A 2010/2011. nevelési év értékelésének szempontjai
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a határozat melléklete szerint a 2010/2011. nevelési év,
tanév értékelésének szempontjait. A bizottság felkérte az intézmények vezetıit, hogy beszámolójukat
az elfogadott szempontok és táblázatok alapján készítsék el.

88/2011 (V.24.) HB határozat
Támogatási kérelmek elbírálása
A Humán Bizottság a határozatban a Szekszárdi Gitár Egyesület által megrendezendı IV. Borok és
Húrok Fesztivált 100.000,- Ft-tal támogatta a bizottság Tartalék Kerete terhére. A bizottság felkérte a
Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására. A
bizottság a Garay János Gimnázium Rákóczi Szövetség által szervezett március 15-i felvidéki
ünnepségen való részvételének utólagos támogatására vonatkozó kérelmét forráshiány miatt nem
támogatta. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy Dr. Tóth Csaba Attila Léleképítı
elıadás sorozat támogatására vonatkozó kérelme tekintetében kérjen be részletes költségvetést a
programokra vonatkozóan.

89/2011 (V.24.) HB határozat
Az Iberican Táncegyesület támogatási kérelme
A Humán Bizottság a határozatban azt javasolta a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatójának,
hogy az Iberican Táncegyesület által szervezett Regionális Táncnapra térítésmentesen biztosítsa a
Városi Sport- és Szabadidıközpont nagyszínpadát. A bizottság felkérte az egyesületet, hogy a színpad
szállításával és összeszerelésének költségeivel kapcsolatban keresse fel a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft-ét.
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91/2011 (VI.21.) HB határozat
A Szekszárdi Atlétikai Klub mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Szekszárdi Atlétikai Klub Egyesület beszámolóját. A
bizottság felkérte a Szekszárdi Atlétikai Klub Egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati
lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság megköszönte az
egyesület eddigi munkáját, és további munkájához sok sikert kívánt.

92/2011 (VI.21.) HB határozat
A Sportélmény Alapítvány mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Sportélmény Alapítvány beszámolóját. A bizottság
felkérte a Sportélmény Alapítványt, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket
mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság kérte az Alapítványt, hogy a
diáksportot a jövıben kiemelten támogassa. A bizottság megköszönte az Alapítvány eddigi munkáját,
és további munkájához sok sikert kívánt.

93/2011 (VI.21.) HB határozat
A Városi Diáksport Bizottság mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Városi Diáksport Bizottság beszámolóját. A bizottság
felkérte a Városi Diáksport Bizottságot, hogy a jövıre tekintve is keressen pályázati lehetıségeket
mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság kifejezte azon szándékát, hogy a
Városi Diáksport Bizottság által benyújtott pályázatban önerıként az önkéntes munkát is elismeri. A
bizottság megköszönte a Városi Diáksport Bizottság eddigi munkáját, és további munkájához sok
sikert kívánt.

94/2011 (VI.21.) HB határozat
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde a 2011/2012.
nevelési évi szekszárdi óvodai csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak
szerint – a szülıi szervezet egyetértésével – túllépje a maximális csoportlétszámot. A bizottság felkérte
az óvodavezetıt, hogy a nevelési év indulásakor maximum 27,5 fıs csoportokkal számoljon.

95/2011 (VI.21.) HB határozat
A Gyermeklánc Óvoda 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy a Gyermeklánc Óvoda a 2011/2012. nevelési
évi óvodai csoportjaiban a Kt. 3. számú melléklet II. rész 8. pontjában foglaltak szerint – a szülıi
szervezet, illetve az óvodaszék egyetértésével – túllépje a maximális csoportlétszámot. A bizottság
felkérte az óvodavezetıt, hogy a nevelési év indulásakor maximum 27 fıs csoportokkal számoljon.

96/2011 (VI.21.) HB határozat
A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti helyi
tantervének jóváhagyása
A Humán Bizottság a határozatban jóváhagyta a Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény mővészeti helyi tantervét 2011. szeptember 1-jei hatállyal.
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97/2011 (VI.21.) HB határozat
A Garay János Gimnázium VI. 498-2/2010. támogatási szerzıdése alapján benyújtott elszámolás
elfogadása
A Humán Bizottság a határozatban a Garay János Gimnázium számára pedagógiai-szakmai
szolgáltatás igénybevételére nyújtott 80.000,- Ft-ról szóló támogatás elszámolását – az intézmény által
módosított tematikát figyelembe véve – 2011. május 15-ei felhasználási dátummal elfogadta. A
bizottság arra kérte az intézmény vezetıjét, hogy a jövıben fokozottan vegye figyelembe a szerzıdési
feltételeket, és a szerzıdéssel kapcsolatos módosítási szándékát idıben, még a felhasználási idı
lejártát megelızıen jelezze a Támogatónak.

98/2011 (VI.21.) HB határozat
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
A Humán Bizottság a határozatban a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás elnyerésére
elkülönített 400 eFt-ot a határozat melléklete szerint hirdette meg. A bizottság felkérte a hivatalt, hogy
a felhívásnak a városi fenntartású nevelési-oktatási intézményekhez történı megküldésével tegye
közzé az igénylési lehetıséget.

99/2011 (VI.21.) HB határozat
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület támogatási kérelme
A Humán Bizottság a határozatban támogatta a Tolnai Tájak Íjász Egyesület támogatási kérelmét. A
bizottság a Városi Sport- és Szabadidıközpont mellett kijelölt területet határozatlan idıre
térítésmentesen az egyesület rendelkezésére bocsátotta. A bizottság felkérte a Városi Sport- és
Szabadidıközpont igazgatóját a megállapodás elkészítésére.

100/2011 (VI.21.) HB határozat
A 2011. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívása
A Humán Bizottság a határozatban a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívását a
határozat melléklete szerint fogadta el. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a felhívást
jelentesse meg a Szekszárdi Vasárnapban, valamint tegye közzé Szekszárd Megyei Jogú Város
honlapján.

102/2011 (VI.28.) HB határozat
A Városi Sport- és Szabadidıközpont beszámolója és 2011. évi terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban köszönetét fejezte ki Csillag Balázs igazgató úrnak és a Városi
Sport- és Szabadidıközpont dolgozóinak a 2010. évben végzett színvonalas munkájáért. A bizottság
elfogadta a szekszárdi Városi Sport- és Szabadidıközpont 2010. évi munkájáról és 2011. évi terveirıl
szóló beszámolót. A bizottság felkérte a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatóját, valamint a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát, hogy a sportcsarnok
ingyenes használatára vonatkozó önköltség számítást még a nyáron készítse el annak érdekében, hogy
a bizottság ezt követıen állást tudjon foglalni a sportcsarnok használatával kapcsolatosan.
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104/2011 (VI.28.) HB határozat
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
A Humán Bizottság a határozatban elfogadta a Kosárlabda Sport Club Szekszárd beszámolóját. A
bizottság felkérte a Kosárlabda Sport Club Szekszárd Egyesületet, hogy a jövıre tekintve is keressen
pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez. A bizottság az egyesület
további munkájához sok sikert kívánt.

105/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Ifjúsági keret felosztása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a 2011. évi Ifjúsági Keretet. A bizottság 730.000,- Ft
értékben javasolta támogatni az alábbi alapítványok által benyújtott pályázatok támogatását:
- Kinyújtott Kéz Alapítvány – Lovasterápia:
100.000,- Ft
- Belvárosi Ifjúságért Alapítvány – Belvárosi Cserkészek 2011. évi nyári táborozása: 70.000,- Ft
- Sportélmény Alapítvány – Atléták Bietigheim-Bissingenben:
50.000,- Ft
- „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány – Útkeresı Klub, Ágyszínház, MT, Mobil
Zenés Irodalmi Színpad
120.000,- Ft
- Nyitott Világ Alapítvány – Interkulturális tábor:
100.000,- Ft
- Egészségért Alapítvány – Kábítószerellenes Világnap 2011. Szekszárdi városi rendezvénye:
70.000,- Ft
- Egészségért Alapítvány – STOPI-MAGHÁZ program – Csellengı Gyerekek hétvégi menedéke:
50.000, -Ft
- Egészségért Alapítvány – Kortársakkal közösen a drogok ellen:
30.000,- Ft
Egészségért Alapítvány – Szülıklub a gyermekek droghasználatának megelızésért:
30.000,- Ft
Keresztény Nevelésért Alapítvány – „Legjobb védekezés a gondolkodás”
50.000,- Ft
Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány – táborozás Bautzenben:
60.000,- Ft
A bizottság az Egészségért Alapítvány „Kortársakkal közösen az egészségesebb táplálkozásért” címő
pályázatát a közgyőlésnek nem javasolta támogatni.
A bizottság az alábbi pályázatokat nem támogatta:
- Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió (IV.453/2011.)
- IPPON Karate Egyesület (VI.552/2011.)
A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodások elkészítésére, és a
támogatási összegek átutalására.

116/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye 2011/2012. nevelési évi óvodai
csoportjainak létszáma
A Humán Bizottság a határozatban engedélyezte, hogy a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde a 2011/2012.
nevelési évi medinai óvodai csoportjában a maximális 25 fıs csoportlétszám helyett 28 fıs
csoportlétszámmal kezdje meg a nevelési évet.

117/2011 (VI.28.) HB határozat
A Tudományos Ösztöndíj és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Tudományos Ösztöndíj Támogatási Keretet és a
Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keretet. A bizottság Szüle László „Szekszárd város az interneten”
címő pályázatát átirányította a Kulturális Támogatás Keretrıl, és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás
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Keretbıl 30.000,- Ft támogatásban részesítette. A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodások elkészítésére, és a támogatási összegek átutalására.

118/2011 (VI.28.) HB határozat
A Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített pénzösszeg átcsoportosítása
A Humán Bizottság a határozatban azt a javaslatot tette a Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 3.
számú melléklete szerinti kiadási elıirányzaton elkülönített pénzösszeg keretébıl (307/1/13
elıirányzat alszám) 700 eFt-ot csoportosítson át a Humán Bizottság 2011. évi bizottsági keretére.
A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közgyőlés soron következı ülésére
beterjesztendı költségvetési rendelet módosításba építse be a pénzösszeg átcsoportosítását.

119/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Kulturális Támogatási Keret felosztása
A Humán Bizottság a határozatban felosztotta a Kulturális Keretet. A bizottság a Kulturális Keretbıl
megmaradt összeget, azaz 85.000,- Ft-ot átcsoportosította a Tartalék keretére. A bizottság a Szekszárdi
Ifjúsági Gitárzenekar Alapítvány és Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar pályázatát nem támogatta
tekintettel arra, hogy az határidın túl került benyújtásra. A bizottság Szüle László „Szekszárd város az
interneten” címő pályázatát átirányította a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás Keretre. A bizottság
kifejezte azon szándékát, hogy az alábbi pályázókat a Liszt Emlékév rendezvényeire elkülönített
pénzösszegbıl kívánja támogatni:
Ifjúsági Unió Szekszárd,
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus,
Magyarországi Német Színház,
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Egyesület,
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd,
Garay János Gimnázium,
Baky Péter festımővész,
Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület, Társadalmi Egyesületek Tolna Megyei Szövetsége,
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete.
A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt a támogatási szerzıdések elkészítésére, és a támogatási
összegek átutalására.

120/2011 (VI.28.) HB határozat
A 2011. évi Civil Keret pályázati felhívása
A Humán Bizottság elfogadta a határozat mellékletét képezı Civil Keret pályázati felhívását. A
bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Szekszárdi
Vasárnapban, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város honlapján való közzétételérıl.
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3. Szociális és Egészségügyi Bizottság
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szociális és Egészségügyi Bizottságára az
alábbi hatásköröket ruházta át a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete 8.§ (2)
bekezdése alapján:
1. lakásfenntartási támogatás,
2. ápolási díj (a helyi rendeletben szabályozott formája),
3. adósságcsökkentési támogatás kérelmek elbírálása.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. II. negyedévében az alábbi határozatokat
hozta fenti tárgyban:
40/2011. (IV.05.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Adósságcsökkentési támogatások megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása.
Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje a határozatokat elkészítette, arról az
érintetteket értesítette.
41/2011. (IV.5.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése.
Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje a határozatot elkészítette, arról az érintettet
értesítette.
45/2011. (IV.5.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
elbírálására.
Intézkedés: A bizottsági referens a lakásfenntartási támogatási ügyekben benyújtott
fellebbezések elbírálására vonatkozó bizottsági határozatot a Közgyőlés felé továbbította.
60/2011. (IV.26.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Adósságcsökkentési támogatások megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása.
Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje a határozatokat elkészítette, arról az
érintetteket értesítette.
75/2011. (V.24.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Adósságcsökkentési támogatások megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása.
Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje a határozatokat elkészítette, arról az
érintetteket értesítette.
86/2011. (VI.28.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Adósságcsökkentési támogatások megállapítása iránt benyújtott kérelmek
elbírálása.
Intézkedés: A Polgármesteri Hivatal ügyintézıje a határozatokat elkészítette, arról az
érintetteket értesítette.
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Szekszárd Város Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II.1.) KT.számú rendeletében foglaltak alapján a Szociális és
Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben bírálja el a:
1. lakbértámogatás,
2. önkormányzati lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása,
3. önkormányzati bérlakáspályázat tárgyában benyújtott kérelmeket.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. II. negyedévben az alábbi határozatokat
hozta fenti tárgyban:
43/2011. (IV.5.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
44/2011. (IV.5.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Dr. Tóth Zoltán lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatot az érintettnek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
61/2011. (VI.26.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
62/2011. (VI.26.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
74/2011. (V.24.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
84/2011. (VI.28.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Kérelem lakásbérleti jogviszony helyreállítására.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatot az érintettnek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
85/2011. (VI.28.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
87/2011. (VI.28.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatójának további intézkedés céljából.
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A Szekszárdi Önkormányzatnak a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben bírálja el:
1. a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának csökkentése tárgyában
benyújtott kérelmeket.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. II. negyedévében az alábbi határozatokat
hozta fenti tárgyban:
42/2011. (IV.5.) SZEB határozat
A határozat tárgya: Étkezési térítési díjak csökkentése.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szociális Központ igazgatójának további intézkedés céljából.
73/2011. (V.24.) SZEB határozat
A határozat tárgya: 2011. évi étkezési térítési díjak mértéke elleni fellebbezések elbírálása.
Intézkedés: A bizottsági referens megküldte a határozatokat az érintetteknek, valamint a
Szociális Központ igazgatójának további intézkedés céljából.

Szekszárd, 2011. szeptember 20.
Horváth István
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az átruházott hatáskörben
hozott – 2011. április 1. – 2011. június 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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