Szám: IV.64-4/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. március 28-án (csütörtökön)
10 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Ilosfai
Gábor, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László képviselı

Ülés közben érkezett:

Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Baky Péter, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza igazgató-helyettese,
Dr. Pilisi Gábor városi rendırkapitány,
Dr. Molnár Gábor megyei rendırfıkapitány-helyettes,
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója,
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetı igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
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Napirend elıtt:
Baky Péter, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgató-helyettesének
köszöntése nyugdíjba vonulásának alkalmából
Horváth István: Ismerteti Baky Péter szakmai életútját:
Baky Péter 1950. november 29-én Budapesten született. 1969-ben érettségizett a Magyar
Képzımővészeti Gimnáziumban fotóillusztrátor szakon. 1977-ben diplomázott a
Képzımővészeti Fıiskolán mint festı, ahol egy év mővészetképzı után felkérték a
fotómőhely vezetésére és a restaurátorok ilyen irányú képzésére. Itt dolgozott 1981-ig, amikor
Tolna megyébe került. 1986-tól-1992-ig az Illyés Gyula Pedagógiai Fıiskola vizuális
tanszékén tanított rajzot, mővészettörténetet és pedagógiát.
Baky Péter festımővész 1993. január elseje óta a nagy hagyományokkal bíró Szekszárdi
Mővészetek Háza igazgatója, az intézményi összevonás után a mővészeti intézmény vezetıje,
a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza igazgatóhelyettese volt 2012.
november 29-ig, nyugdíjba vonulásának idıpontjáig.
Közép és felsıfokú képzımővészeti képzettsége, mővészet-pedagógiai gyakorlata, festıi
kvalitása és kultúra iránti, megalkuvást nem ismerı elkötelezettsége gyakorlatban való
megvalósulása nyomán a magyar mővészeti és kulturális életben ismert és elismert, országos
jelentıséggel bíró személyiséggé vált.
Világfelfogása, mővészetrıl vallott filozófiája ezer szállal gyökerezik a „magas” kultúrába
emelt kortárs mővészetek teljességébıl, amit mindenkor beszédesen igazolt a Mővészetek
Háza rendkívül gazdag, gyakorta országos hatósugarú tárlata és zenei programja.
1979 óta kiállító mővész. Megszámolhatatlan csoportos kiállítása mellett, önálló tárlaton
mutatkozhatott be a fıváros és az ország nagyvárosain kívül Lengyelországban, hat
alkalommal Németországban, Ausztriában, Romániában, Franciaországban.
Évek óta Szekszárd város és Tolna megye képzımővészeti életének szervezésében, az
alkotómővészek összefogásában, a megyében és a városban élı mővészek patronálásában is
jelentıs feladatokat vállalt.
1985-ben megalapította a Tolna Megyei Képzımővészeti Egyesületet, melynek vezetıje is
lett. 1994-ben javaslatára alakult a VÍZ’P’ ART Alapítvány, amely Tolna Megye vizuális
nevelését, képzımővészeti életét hivatott segíteni, közben a HEREDITAS Alapítvány titkári
teendıit is ellátta.
A város büszke Baky Péter itthon megvalósult mővészeti alkotásaira. A Kolping Iskolában
felállított „Keresztút” címő pannó, az ı grafikai tervei alapján Szathmári Juhos László
szobrászmővész által megalkotott Borkút vagy a Polgármesteri Hivatal falára megálmodott
Szekszárd története címő 2 X 18 m2-es pannója, és a díszteremben elhelyezett 8 díszpolgárról
készült portréja a város mővészeti értékeit képviselik. A zeneiskola dísztermét az ı
olajfestményei díszítik (Augusz Antal és Liszt Ferenc). Részt vett a szekszárdi II.
világháborús emlékmő tervezésében és kivitelezésében is.
Jelentıs szerepet játszott a Csíkvári Péter alkotta Camera Obscura Szent István téren történı
felállításában, valamint a „Millenniumi Történelmi Emlékpark” alkotásainak (Szent László,
1956-os Emlékmő, Évezred Kapuja, Samu Géza: Párhuzamos elágazások, Millenniumi
Emlékoszlop) megvalósulásában.
Liszt Ferenc születésének 200 éves évfordulója alkalmából készített „Liszt átiratok” címő
sorozata nagyban emelte a bicentenáriumi rendezvénysorozat színvonalát.
Mővészi kvalitását reprezentálja országos elismertsége. Aktív tagja a Magyar
Alkotómővészek Országos Egyesületének, a Magyar Képzı- és Iparmővészek Szövetségének,
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a Magyar Festık Társaságának, a Magyar Grafikusmővészek Országos Egyesületének és
mővészeti vezetıje a Ferencvárosi Pincegalériának.
Szekszárdi alkotómővészként lengyelországi, németországi és párizsi ösztöndíjakat nyert el.
Közéleti, karitatív szolgálata méltó a szakmai tevékenységéhez. Alapító tagja és éveken
keresztül énekese is volt a Muslinca Kórusnak, az Alisca Borrend aktív tagja, több mint egy
évtizede a „Szılı jövések könyvében” az ı rajza örökíti meg a kadarka tıkének egy hajtását,
évente a Borász bálok fıdíja az általa adományozott alkotás, a Zenetanárok Országos
Zongoraversenyének különdíja is neki köszönhetı, mióta Szekszárdon él.
Baky Péter Szekszárd Pro Urbe díjasa, a Millenniumi Aranyérem, a Babits Mihály díj és
Simsai Ildikó díj tulajdonosa. 2009-ben vehette át a munkásságát elismerı Tolna megyei
Príma díjat.
Megköszöni Baky Péter tevékenységét és az aktív nyugdíjas évekre sok sikert, jó egészséget
kíván.
Baky Péter: Megköszöni a város támogatását.
Horváth István: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
NYILVÁNOS ÜLÉSRE:
•

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban
keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési
szerzıdés jóváhagyására
(88. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Javaslat a 2013. évi bizottsági keret felosztására
(89. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
(90. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
ZÁRT ÜLÉSRE:

•

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

•

Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft., valamint a Transcomp
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerzıdésrıl és a
biztosítékba adott ingatlanok jogi helyzetérıl
(87. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés tulajdonosi felhatalmazást adjon a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. részére, hogy a RE-VÍZ Kft-ben lévı üzletrészt névértéken értékesíthesse a
társulásban részt vevı önkormányzatok részére. Ezzel kapcsolatosan az ülésen kerül
kiosztásra egy elıterjesztés, melynek kéri napirendre vételét.
Horváth István: Javasolja, hogy errıl késıbb döntsenek.
A polgármester szavazásra teszi fel a 88. sz. elıterjesztés napirendre történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 86. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 87. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 89. sz. elıterjesztés napirendre történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 90. sz. elıterjesztés napirendre történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
(66. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
(68. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend és
munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (tervezet)
(74. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
(82. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(73. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

10.

Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Szakiskola átadás-átvételérıl szóló megállapodás megszüntetésére
(81. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadására
(78. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázati kiírására
(63. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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13.

Javaslat gyermek és ifjúsági fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerzıdések jóváhagyására
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

14.

Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet Pozsonyi Eü.Bt.
részérıl történı további mőködtetéséhez
(69. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

15.

Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(67. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
(72. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

17.

Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(46. sz. elıterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

18.

Javaslat a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
(85. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

19.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának
módosítására
(79. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez
(80. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(64. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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22.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban
keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési
szerzıdés jóváhagyására
(88. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Javaslat a 2013. évi bizottsági keret felosztására
(89. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
(90. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
25.

Javaslat a „Szekszárd Év Rendıre” kitüntetı cím adományozására
(70. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.

Javaslat a „Szekszárd Év Tőzoltója” kitüntetı cím adományozására
(71. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.

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

28.

Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft., valamint a Transcomp
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerzıdésrıl és a
biztosítékba adott ingatlanok jogi helyzetérıl
(87. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A napirendi pontok tárgyalását megelızıen bejelenti, hogy Zaják Rita
képviselı asszony jelezte, hogy kilépett az LMP-bıl, és független képviselıként folytatja
munkáját.
1.

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı
képviselı.
Dr. Pilisi Gábor: Köszönti a megjelenteket. A beszámolóban rögzített számszaki adatokat
nézve, elmondható, hogy jók és javuló tendenciát mutatnak. 2012. évben 2011-hez
viszonyítva 664-gyel csökkent a regisztrált bőncselekmények száma. Ennek oka, hogy 2011.
évben történt egy sorozat bőncselekmény, továbbá a bőncselekményi értékhatár emelkedett. A
személyek ellen elkövetett bőncselekmények száma csökkent, a testi sértések, garázdaságok
száma is csökkent. A betöréses lopások száma 10 %-kal magasabb, mint a korábbi évben. A
korábbi években bolt, üzlet, intézmény, vendéglátóhely sérelmére követték el a betöréses
lopások nagy részét, most inkább lakás és családi ház betörések dominálnak. A rablások
száma szintén emelkedett. A közterületi munkával kapcsolatban több alkalommal kapott
jelzést, hogy az intézkedési kultúrával, az intézkedésekkel kapcsolatban probléma van. Az
állomány nagyon fiatal. A probléma kezelésére intézkedést fog kiadni a megyei fıkapitány. A
közterületi intézkedések száma nagyságrendileg hasonló a korábbi évek adataihoz.
Emelkedett az elıvezetések száma. Azokat, akik az elıvezetéseket végrehajtják, el kellett
vonni a normál szolgálatból, ez idı alatt a közterületen eltöltött idı csökkent. A közlekedési
helyzet javuló tendenciát mutat. A sérüléssel járó balesetek száma 106 db volt 2012. évben.
Ebbıl 16 esetben állapították meg a baleset okozójának ittasságát. Ezzel kapcsolatban
intézkedési tervet adott ki. Megköszöni a közgyőlés anyagi támogatását, amelyet a közterületi
szolgálat túlóráira fizettek ki.
Dr. Molnár Gábor: Tolna megyében a tavalyi évben 7700 regisztrált bőncselekmény volt,
ami az országban a legkevesebb. Továbbá itt az egyik legmagasabb az országban az ismert,
helyben lakó bőnözık száma. A szekszárdi rendırök jól dolgoztak a tavalyi évben.
Programot indítottak arra, hogy az áldozatokat segítsék. A programba roma személyeket is
bevontak.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Máté Péter: A közterület-felügyelık éjszakai munkavégzését össze kellene hangolni a
rendırséggel. Szorosabb együttmőködést javasol kialakítani ezen a területen.
Dr. Tóth Csaba Attila: A Rákóczi utcai presszó mőködése zavarta a lakosságot. A
képviselık meghallgatták a lakosok panaszát. A lakosok azt mondták, hogy a presszóban nem
italokat mértek, hanem kábítószert árultak és nem lehetetlen, hogy a rendırök is tudnak errıl.
A lakossági meghallgatást követı napon az üzletet bezárták.
Horváth István: Köszöni rendırkapitány úrnak a konstruktív együttmőködést. A kábítószer
helyzetet a kapitányság megfelelı súllyal kezeli, de partnerséget kér abban, hogy a kábítószer
probléma megelızésében nagyobb mértékben vegyenek részt. A színes fém lopások száma is
emelkedett a városban. A közterület-felügyelık rugalmas munkaidıben fognak dolgozni,
esténként és hétvégenként is majd járıröznek. Össze kell hangolni a jövıben a közterületfelügyelık és a rendırség munkáját. Javasolja, hogy a Szekszárdi Vasárnap hetilapban is
legyen egy rovat a Szekszárdi Rendırkapitányság munkájáról. Megköszöni a város nevében a

8

Kgy0328jkv

rendırkapitányság dolgozóinak a munkáját. A város közbiztonsági helyzete megfelelı, az
együttmőködés elıremutató.
Ács Rezsı 11 óra 22 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Dr. Pilisi Gábor: A közterület-felügyelık munkaidejének változtatását jónak tartja, a
rendırség felé tudják jelezni az észlelt problémákat. A kábítószerrel kapcsolatos ügyekben
több hatóság is eljárhat. A rendırkapitányság a tavalyi évben 53 ilyen ügyben járt el.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 54/2013.(III.28.) határozata
a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi tevékenységérıl
szóló beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés a Rendırkapitányság felelısségteljes munkájához
a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Horváth István polgármester

Ilosfai Gábor 11 óra 26 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 13/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a
helyi kitüntetések és elismerı címek alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 20/2005. (X. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 16/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 55/2013.(III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: Ügyrend
és munkarend) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Ügyrend és munkarend 27. § (3) bekezdés b) pontja
helyébe a következı rendelkezés lép:
((3) Közneveléssel kapcsolatos helyi irányítási és ellenırzési
feladatok tekintetében:)
„b) Az osztály közremőködik a köznevelés-fejlesztési terv,
intézkedési terv véleményezésében.”
2. Az Ügyrend és munkarend 27. § (3) bekezdés j) pontja
helyébe a következı rendelkezés lép:
„j) Közremőködik az óvodák házirendjének, Szervezeti és
Mőködési
Szabályzatának,
pedagógiai
programjának
ellenırzésében.”
3. Az Ügyrend és munkarend 27. § (4) bekezdés b) pontja
helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) Elıkészíti az óvodai felvételi ügyekben hozott határozatok
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.”
4. Hatályát veszti az Ügyrend és munkarend 27. § (3)
bekezdés h)-i) pontja.
5. Az Ügyrend és munkarend 33. §-a a következı (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterület-felügyelık feladatukat változó munkaidıben,
változó munkaterületen, vezénylés szerint hétvégeken a pihenı
és ünnepnapokon is végzik. A közterület-felügyelık
feladatellátása érdekében munkaidıkeret kerül megállapításra.”
Határidı:
Felelıs:

1-4. pont esetében: 2013. március 28.
5. pont esetében 2013. április 1.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Ács Rezsı 11 óra 30 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 17/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek. A Bizottság javasolja továbbá a határozati javaslat kiegészítését az alábbi 2.
ponttal:
„2.) A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-t, hogy a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdése alapján kérje meg a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl a nem közmővel
összegyőjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep (Szekszárd,
Mátyás király u. 68-70.) kijelölését.”
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 18/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete a
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz
begyőjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság kiegészítésével, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 56/2013.(III.28.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálatáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
felül a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel az
ivóvízellátásra
és
a
szennyvízelvezetésre
kötött
közszolgáltatási szerzıdést és a nem közmővel összegyőjtött
háztartási
szennyvíz
begyőjtésére
vonatkozó
helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elıírásai
alapján elıkészített közszolgáltatási szerzıdés módosítását
terjessze a Közgyőlés elé jóváhagyásra.
2.) A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-t,
hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.
§ (1) bekezdése alapján kérje meg a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelıségtıl a nem közmővel összegyőjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep (Szekszárd,
Mátyás király u. 68-70.) kijelölését.
Határidı: 2013. május 31.
Felelıs:
1.) pont tekintetében:
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
2.) pont tekintetében:
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetı igazgatója
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a
településképi bejelentési eljárásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 15/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló
36/2001.(XII.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Ács Rezsı 11 óra 36 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl szóló 25/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Haag Éva: Javasolja a rendelettervezet 2.§-ának törlését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a módosító
indítvánnyal együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 19/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete a
közterületek
elnevezésérıl
szóló
25/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Ilosfai Gábor 11 óra 37 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló
54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a módosító
indítvánnyal együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének 20/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete az
egészségügyi alapellátások körzeteirıl szóló 54/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.

Javaslat a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi
Szakiskola
átadás-átvételérıl
szóló
megállapodás
megszüntetésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a határozat 2. pontjának határideje 2013. április 15-e
legyen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 57/2013.(III.28.) határozata
a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola,
Kereskedelmi
Szakiskola
átadásátvételérıl szóló megállapodás megszüntetésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Önkormányzattal 2008. június 18án megkötött közoktatási és szakképzési feladatok átadásátvételérıl
szóló
megállapodást
a
Tolna
Megyei
Intézményfenntartó Központtal – mint a Tolna Megyei
Önkormányzat jogutódjával – közös megegyezéssel 2013.
március 31-ei hatállyal megszünteti, és ezzel egyidejőleg a
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ ingyenes használati
jogát a Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatti, 1803 hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában visszavonja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
és Informatikai Igazgatóságát, hogy gondoskodjon az ingatlan
és az ingó eszközök átadás-átvételével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatti, 1803 hrsz-ú
ingatlan tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendı vagyonkezelési szerzıdést terjessze a
Közgyőlés következı ülése elé.
Határidı:

Felelıs:

11.

2013. március 28.
2. pont tekintetében: 2013. április 15.
3. pont tekintetében: 2013. április 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közbeszerzési Tervének elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzatának

2013.

évi

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 58/2013.(III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
12.

2013. március 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázati kiírására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 59/2013.(III.28.) határozata
a közcsatornára történı rákötés 2013. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a közcsatornára történı rákötés 2013. évi támogatása pályázati
felhívásának,
pályázati
adatlapjának,
az
értékelés
szempontrendszerének dokumentációját elfogadja.
A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
lebonyolításával és az értékelés elkészítésével.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak
személyérıl.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes
pályázókkal megkötendı támogatási megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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13.

Javaslat gyermek és ifjúsági fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladatellátási szerzıdések jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 60/2013.(III.28.) határozata
a gyermek és ifjúsági fogászati szolgálat ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerzıdések jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet
tekintetében a Dr. Lırincz Gyöngyi Fogszakorvosi Bt.-vel
(képviselıje: Dr. Lırincz Gyöngyi), valamint a 2. számú
gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával, Dr. Czuczor
Edittel kötendı feladat-ellátási szerzıdést az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdések aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdések
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

14.

2013. március 28.
2. pont tekintetében: 2013. március 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet Pozsonyi
Eü.Bt. részérıl történı további mőködtetéséhez
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fıfai Klára: Felhívja a figyelmet, hogy a meghívóhoz képest az elıterjesztés címe
változott.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 61/2013.(III.28.) határozata
az I. számú felnıtt háziorvosi körzet Dr. Pozsonyi Eü. Bt.
részérıl történı további mőködtetésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy az I. számú felnıtt
háziorvosi körzetet 2013.11.30-ig a Dr. Pozsonyi Eü.Bt.
mőködtesse.
2.
A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét, hogy a Közgyőlés döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı:
Felelıs:

15.

2013. március 28.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Fıfai Klára: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 62/2013.(III.28.) határozata
a IX. számú háziorvosi körzet mőködtetésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság vezetıjét,
hogy a IX. számú háziorvosi körzet háziorvosi állására új
pályázati felhívást jelentessen meg.
2. A Közgyőlés felhatalmazza az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét, hogy a IX. számú háziorvosi körzet esetleges
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összevonásával kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a városi
tisztifıorvossal és errıl a Közgyőlést tájékoztassa.
Határidı:
Felelıs:

1. pont tekintetében 2013. április 10.
2. pont tekintetében 2013. május 30.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

Horváth István: A Polgármesteri Hivatalt felkérte, hogy az orvosi rendelık mőszaki
állapotát mérje fel. Ezt követıen szükséges dönteni a korszerősítési munkák elvégzésérıl.
16.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 63/2013.(III.28.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói
megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a határozat
mellékletét képezı felhívással hirdeti meg a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.)
magasabb vezetıi beosztására vonatkozó pályázatot.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás közzétételérıl és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.
Határidı:

2013. március 28.
2013. június 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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17.

Javaslat magasabb vezetıi megbízásra
közzétételére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

vonatkozó

pályázati

felhívás

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 64/2013.(III.28.) határozata
magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívás
közzétételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı pályázati felhívással
hirdeti meg az alábbi köznevelési intézmény magasabb vezetıi
megbízását:
- Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi
Sióagárd, Kossuth u. 57/a.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
fenti intézmény magasabb vezetıi megbízására vonatkozó
pályázati felhívás – jogszabály szerinti – közzétételérıl és a
pályázati eljárás lefolytatásával összefüggı feladatok
ellátásáról.
Határidı:

2013. április 15., illetve
2013. július 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 48 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
18.

Javaslat a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó
pályázati felhívás közzétételére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 65/2013.(III.28.) határozata
a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra
vonatkozó pályázati felhívás közzétételérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Városi Bölcsıde bölcsıdevezetıi munkakörre
vonatkozó pályázati kiírását a határozat mellékletét képezı
tartalommal jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
pályázati kiírás szükséges helyeken történı közzétételérıl,
valamint a pályázati határidı lejártát követıen véleményezési
bizottság felállításáról a jogszabályokban meghatározottak
figyelembe vételével.
3.
A Közgyőlés továbbá felkéri az aljegyzıt, hogy az
érvényesen pályázók bizottsági meghallgatását követıen, a
pályázatokat a bizottság véleményével ellátva terjessze döntésre
a Közgyőlés elé.
Határidı:

Felelıs:

19.

1. pont: 2013. március 28.
2. pont: 2013. április 7. és 2013. május 15.
3. pont: 2013. június 30.
1. pont: Horváth István polgármester
2-3. pont: Dr. Kajos Nikolett aljegyzı

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására
létrehozott
konzorcium
együttmőködési megállapodásának módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a kiegészített határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 66/2013.(III.28.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása
a Vármegyeháza és környéke felújításával” c. (DDOP4.1.1/D-09-2f-2009-0006)
pályázat
végrehajtására
létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására
létrehozott - Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás
módosítását jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá
a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés a beruházás megvalósításához szükséges
többletforrást, 2.220.551 Ft-ot a 2013. évi költségvetés
„Felhalmozási Tartalék Kerete terhére biztosítja.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

20.

2013. március 29.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
keretében pótmunka beszerzéséhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Milyen hátrányok érhetik a várost?
Máté Péter: Van néhány olyan munka, amelyet késıbbre lehetne hagyni, de mindenképpen a
közbeszerzési eljárást ki kell írni.
Zaják Rita 11 óra 55 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
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Horváth István: A legnagyobb tétel az intelligens lámpák beépítésének költsége. A
Mővészetek Házánál már két mőszaki átadás történt.
Halmai Gáborné: Sokan várják már az átadást. Többször emelték már a költségeket,
csúsznak a határidık. Ezekre nagyobb figyelmet kellene fordítani.

További kérdés, hozzászólás hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 67/2013.(III.28.) határozata
az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása”
címő
projekt
keretében
pótmunka
beszerzéséhez fedezet biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal, hogy a TIOP-1.2.1-08/2/2009-0010
kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása” címő projekt megvalósításához szükséges
többletforrást, bruttó 65.293.475 Ft-ot a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 28.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottságának
tagjává 2013. június 1. napjától 2014. október 21. napjáig Dr. Kiss Albertet válassza meg a
közgyőlés.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a témát vegye fel napirendjére.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott.
21.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának megválasztása
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester javaslatát, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 68/A/2013.(III.28.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottsági
tagjának megválasztásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. Felügyelı Bizottságának
tagjává 2013. június 1. napjától 2014. október 21. napjáig
Dr. Kiss Albert urat
választja meg.
A Közgyőlés felhívja az ügyvezetıt, hogy a cég alapító okiratát
jelen határozatnak megfelelıen módosítsa.

Határidı:
Felelıs:

22.

2013. május 31.
Horváth István polgármester
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft. ügyvezetı igazgatója

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 68/2013.(III.28.) határozata
a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló jóváhagyásáról
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a
169/2012.(IX.28.), 178/2012.(X.12.) sz. határozat 3. pontja,
198/2012.(XII.12.), 220/2012.(XII.12.) sz. határozat 3. pontja,
10/2013.(I.24.),
15/2013.(II.21.),
16-25/2013.(II.28.),
27/2013.(II.28.), 28-29/2013.(II.28.), 31/2013.(II.28.), 3340/2013.(II.28.),
43/2013.(II.28.),
45-51/2013.(II.28.),
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53/2013.(II.28.) számú
beszámolót elfogadja.

határozatok

végrehajtásáról

szóló

II.) A Közgyőlés a 102/2012. (V.30.) sz. határozat 3. pontjának
határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítja.
III.) A közgyőlés az 52/2013.(II.28.) határozat határidejét 2013.
április 30-ig meghosszabbítja.
IV.) A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Lakható Szekszárdért Egyesület között
létrejött együttmőködési megállapodás 4. pontjában a
visszafizetési kötelezettség határidejét 2013. április 30. napjára
módosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás módosításának aláírására.

23.

Határidı:

2013. március 28.
IV.) pont tekintetében: 2013. április 10.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei
Jogú
Város
csatornahálózatának
bıvítése,
valamint
a települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap
hasznosítását
célzó
komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett
tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 69/2013.(III.28.) határozata
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd
Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint
a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre
vonatkozó üzemeltetési szerzıdés jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú,
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„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” címő
projekt keretében megvalósult, illetve beszerzett tárgyi
eszközök tekintetében a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
kötendı üzemeltetési szerzıdést az elıterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, és a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját az
üzemeltetési szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

24.

2013. március 28.
2. pont tekintetében: 2013. április 10.
Horváth István polgármester
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója

Javaslat a 2013. évi bizottsági keret felosztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja a közgyőlésnek a bizottsági tartalék keret felosztását az alábbiak
szerint:
Humán Bizottság:
42 millió Ft
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
4 millió Ft
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
4 millió Ft.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 70/2013.(III.28.) határozata
a 2013. évi bizottsági keretek felosztásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati
rendelet 13. számú mellékletében meghatározott bizottsági keret
(50 millió Ft) összegét az alábbiak szerint osztja fel:
Humán Bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
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2.
A bizottsági keretek felhasználásánál figyelemmel kell
lenni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati
rendelet elıírásaira.
3.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetési rendelet soron következı módosításakor építse be
a bizottsági keretek felosztását.
Határidı:
Felelıs:

25.

2013. április 5.
3. pont tekintetében: 2013. május 31.
Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 71/2013.(III.28.) határozata
a háziorvosi ügyeleti díjak 2013. évi emelésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.§ (1) bek.
b.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 2013. március 1-i
hatállyal jóváhagyja a háziorvosi ügyeleti díjak emelését az
alábbiak szerint:
1.
A háziorvosi ügyeletet ellátókkal kötött szerzıdés 1. sz.
mellékletét – mely az ügyeleti díjak mértékét tartalmazza – az
alábbi mellékletre cseréli ki:
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Az ügyeleti átalánydíj mértéke:
Orvos:
Hétköznapi 16 órás ügyelet (H-P)

33.667 Ft

Pénteki 16 órás ügyelet

36.473 Ft

Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet 64.865

Ft

Szakápoló:
Hétköznapi 16 órás ügyelet (H-P)

15.200 Ft

Pénteki 16 órás ügyelet

16.467 Ft

Szombat, Vasárnap és ünnepnapi 24 órás ügyelet 29.333 Ft
2.
A Közgyőlés felhívja a háziorvosok figyelmét, hogy az
ügyeleti díjak kifizetésére kizárólag számla ellenében kerülhet
sor.
3.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
háziorvosok feladat-ellátási szerzıdésének a határozatban
foglaltaknak megfelelı módosításáról.
4.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert az elkészült feladatellátási szerzıdések módosításának aláírására.
Határidı: 2013. április 30.
Felelıs:
1-2. és 4. pont tekintetében: Horváth István polgármester
3. pont tekintetében: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 órakor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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