Szám: IV. 52-4/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. április 5-én (csütörtökön) 9 óra
35 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, dr. Horváth
Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 11 fı
Ülés közben érkezett: dr. Tóth Csaba Attila, Máté Péter képviselı
Távolmaradt: Lemle Béláné, Zaják Rita képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dr. Soczó László megyei rendır-fıkapitány,
Dr. Varga Péter városi rendırkapitány,
Mácsai Antal igazgató,
Sarkadi Ferenc tőzoltó parancsnok

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Javasolja az alábbi napirendi pontok felvételét zárt ülésre:
Javaslat a 2012. évi Szekszárd Város Bora cím odaítélésére
(77. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök
Pannon-Kogen Plusz Kft. és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejövı
szerzıdés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Továbbá javasolja a meghívóban szereplı 21. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
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A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.)

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2011. évi tevékenységérıl
(53. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.)

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának
2011. évi tevékenységérıl
(54. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
3.)

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

4.)

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

5.)

Javaslat a 2012. évi Szekszárd Város Bora cím odaítélésére
(77. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

6.)

Pannon-Kogen Plusz Kft. és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejövı
szerzıdés
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:
7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996. (VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(72. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(64. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz –
összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.)

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

12.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl (tervezet)
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
(47. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.)

Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács 2011. évi mőködésérıl
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

17.)

Javaslat közcsatornára történı rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Javaslat a 2012. évi bizottsági keret felosztására
(50. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
3

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. április 5-i ülésének jegyzıkönyve

19.)

Javaslat pályázat benyújtására a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése számára az
„Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításának
állásáról
(48. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.)

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes
élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.)

Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
(57. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

23.)

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.)

Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez
(73. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.)

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

26.)

Tájékoztatók:

1.)

-

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

-

Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról

-

Tájékoztató vis maior pályázatok megvalósulásáról

Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Felkéri a rendırkapitányt, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben ez
szükséges.
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Dr. Varga Péter: Változások a kapitányság munkájában nem történtek a tavalyi évben. A
közbiztonság a közterületeken megtartott volt. Két kiemelt bőnügy volt a tavalyi évben, volt
egy boltbetörés sorozat, illetve történt még egy betörés sorozat mőanyag ajtó égetéssel
elkövetett módszerrel. A közlekedési balesetek száma közel 20 %-kal csökkent, a halálos
balesetek száma is csökkent. A siófoki elágazónál történt halálos baleset, fontos lenne a
körforgalom mielıbbi megépítése. Megfelelı számú kolléga, megfelelı intenzitással dolgozik
Szekszárd illetékességi területén belül, ezt az intézkedések száma bizonyítja, illetve a
közterületen elkövetett bőncselekmények száma csökkent. Megköszöni a közgyőlés anyagi
támogatását. Problémát jelent, hogy az eltőnések száma duplájára emelkedett, 90 %-uk
intézetbıl történt szökés. A jelenlegi szabályozás gondot okoz, a gyerekek megszöknek az
intézetbıl és pár nap múlva jelentkeznek, a rendırök kötelesek visszaszállítani ıket az
intézménybe.
Máté Péter 9 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Dr. Soczó László: Rendkívül kiegyensúlyozott rendıri tevékenység folyt Tolna megyében, a
lakosság biztonság érzete megtartott. A lakosság és az önkormányzatok elvárásainak
megfelelıen végzik a munkájukat. Több fórum is mőködik a megyében. A teljes személyi
állomány fel van töltve, viszont nagyon fiatal az állomány. A Szekszárdi Rendırkapitányság
kiválóan vezetett, elkötelezett, jól mőködı, hatékony szervezet.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: Az eltőnésekkel kapcsolatban az érintett intézmények nem városi
fenntartásúak, így közvetlenül az önkormányzat ezek mőködésére nem tud hatni. Az újvárosi
temetınél a traffipax kihelyezését nem tartja indokoltnak.
Dr. Hadházy Ákos: A temetınél kihelyezett sebességmérıvel az a probléma, hogy a
Szekszárd felé bejövı szakaszon 70 km/ó tábla van kihelyezve, és a keresztezıdést követıen
már 50 km/ó sebességgel kellene közlekedni az autósoknak, viszont erre nem figyelmezteti az
autósokat semmilyen tábla.
Kıvári László: A Bátaszéki úton problémát okoz a gyalogátkelıhely létesítése, a Szekszárd
táblát szeretnék távolabb elhelyezni. Ebben kéri a rendırség együttmőködését. Továbbá az
OTP Bank sarkánál szükséges lenne egy gyalogátkelıhely létesítése.
Dr. Tóth Gyula: A Piactér helyzete hétvégén problémás, péntek, szombat este a fiatalok az
asztalokat felborítják, szemetelnek. Ezt a kérdést valamilyen módon meg kellene oldani.
Máté Péter: A rendıri intézkedések során, amikor bírságolnak, kiállítanak egy zöld színő
papírt, melyet aláírnak az állampolgárok is. Jelezni szeretné, hogy a másolati példányon,
amelyet az ügyfél kap, nem látszik semmi.
Dr. Varga Péter: A temetı sarkától kezdıdik az 50 km/ó sebesség „korlátozás”, a
forgalomirányító lámpával ellátott keresztezıdés a 70 km/ó sebességet váltja 50 km/ó
sebességre. A Polgármesteri Hivatallal a közeljövıben fogják felmérni, hogy hol szükséges
táblát még kihelyezni és hol nem szükséges. A traffipax kihelyezésére vonatkozó igényeket
szívesen továbbítja a megyei rendır-fıkapitányság felé. Kıvári úr felvetésével egyetért,
viszont a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a közútkezelı elıírásait nem tudják befolyásolni.
A Piactéren jelentkezı problémára felhívja a kollégák figyelmét, a Vagyonkezelı Kft-tıl
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ezzel kapcsolatban még nem keresték meg a rendırséget. Máté Péter képviselı úr felvetésére
elmondja, hogy központilag ékeznek ezek a nyomtatványok, jelezni fogják a gyártó felé a
problémát.
Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 8 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Dr. Soczó László: Kevés a traffipax a megyében, vannak kötelezıen – országos szinten elrendelt akciók. A közlekedés szervezése nem a rendırség feladata. Felhívja a figyelmet az
április 15-én hatályba lépı új szabálysértési törvényre, a bírságok összege jelentısen
emelkedik.
További 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:
41/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárdi Rendırkapitányság 2011. évi
tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a Szekszárdi Rendırkapitányság 2011. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés a Rendırkapitányság felelısségteljes munkájához
a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
2.)

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város
Tőzoltóságának 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzata

Hivatásos

Horváth István: Felkéri a parancsnokot, hogy egészítse ki az elıterjesztést, amennyiben ez
szükséges.
Sarkadi Ferenc: Megköszöni a 2011. évi pályázati támogatást, 2,5 millió Ft-ért sikerült még
eszközöket, felszereléseket vásárolni a tőzoltóságnak, ami nagyon indokolt volt. A
túlszolgálatért a díjak kifizetésre kerültek, mely összességében 62 millió Ft volt. 2010. évhez
képest kevesebb volt a vonulások száma. Jelentıs jogszabályváltozások történtek, ennek
hatására rendszeresen tartottak ellenırzéseket hatósági tevékenység körében. Köszöni a
közgyőlésnek, a bizottságoknak az erkölcsi és anyagi támogatást. Az új katasztrófavédelmi
törvény a tőzoltóság állami irányítás alá vonását rendelte el 2012. január 1-tıl. A 2011. év
második felében nagy volumenő feladat volt az átalakításra történı felkészülés. A
jogszabályok alapján a hatósági jogkörök esetében szigorítások történtek, súlyos tőzvédelmi
elıírások megszegése esetén komoly bírságokra lehet majd számítani.
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Mácsai Antal: Köszönetét fejezi ki Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 2006.
óta magas színvonalon mőködtette az önkormányzati hivatásos tőzoltóságot. Lezárult ez az
idıszak, az Országgyőlés úgy döntött, hogy egységes rendvédelmi szervként állami felügyelet
alá helyezi az önkormányzati tőzoltóságokat. Befejezték az átalakulás elsı két ütemét, április
1-tıl mőködik az új szervezet. Feladatkörük jelentısen kibıvült például az iparbiztonsággal.
Felhívja a figyelmet, hogy a régi feladatokat változatlanul ellátják.
Horváth István: Megköszöni a tőzoltóságnak az eddigi munkáját, és a jövıre vonatkozóan
kéri, hogy folytassák az együttmőködést.
További 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:
42/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatásos Tőzoltósága 2011. évi tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a
tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése
szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hivatásos Tőzoltósága 2011. évi tevékenységérıl szóló
beszámolóját köszönettel elfogadja.
A Közgyőlés a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Hivatásos Tőzoltósága felelısségteljes munkájához
a továbbiakban is sok sikert és jó egészséget kíván.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
A közgyőlés 10 óra 35 perctıl zárt ülést tart, melyen meghozta 43-46/2012. (IV.5.) számú
határozatait.
A nyilvános ülés 11 órakor folytatódik, jelen van 10 fı képviselı. Horváth István polgármester
elhagyja az üléstermet, az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármester folytatja.
7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.
(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Hangsúlyozza, hogy a Mészöly-tanya kapcsán csak az épületrıl van szó, nem
a területrıl.
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További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester 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
13/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti
értékek védelmérıl szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: A nemdohányzók védelmérıl szóló törvényhez kacsolódóan, a
2012. január 1-jén hatályba lépı módosítás értelmében szükséges a közterületek használatáról
szóló önkormányzati rendeletet módosítani. A jogszabály alapján nem lehet dohányozni a
közforgalmú intézmények, illetve a munkahelyek zárt légterő helyiségeiben. Elıfordul az az
eset, hogy a szolgáltatók kénytelenek közterületen kijelölni dohányzóhelyeket. Annak
érdekében, hogy az önkormányzatnak, mint a közterületek tulajdonosának ráhatása legyen a
dohányzóhelyek kijelölésére, szükséges a rendelet módosítása.
Dr. Horváth Kálmán 11 óra 9 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
14/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Az alpolgármester 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
15/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.
(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: A következı évben a talajterhelési díj mértéke jelentısen
emelkedni fog. Komplexen próbálják vizsgálni a körülményeket és a szükséges döntések
meghozatala érdekében készítette elı a Polgármesteri Hivatal a rendelet módosítást, illetve a
közcsatornára történı rákötések támogatásával kapcsolatos elıterjesztést. Kéri a Közgyőlést a
módosító rendelettervezet elfogadására.
Horváth István polgármester 11 óra 10 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı
képviselı.
A polgármester folytatja az ülés vezetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A rendeletmódosítás célja, hogy a közcsatornára minél többen rákössenek. A
lakosok gondolják végig, hogy a folyékony hulladékot szippantani érdemes továbbra is, vagy
megéri inkább rákötni a közcsatornára.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
16/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete a települési
folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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11.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a B.) változatot javasolja a közgyőlésnek
elfogadásra.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendeletmódosítást a B.)
változatnak megfelelıen javasolja a közgyőlésnek elfogadásra.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az étkeztetés térítési díjával együtt összesen mennyi lesz a díj?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az étkezés díja igénybevételi naponként 540 Ft, ehhez kell még
hozzászámítani a gondozási díjat, mely differenciált lenne a jövedelmi viszonyok
figyelembevételével.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet B.) változatának elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
17/2012. (IV.12.) 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.)
Halmai Gáborné: A szavazásnál azért tartózkodott, mert az állami normatíva 40 %-ra
csökkent, mely a gyermekvállalást nem segíti elı. Nem az elıterjesztés tartalma zavarja,
hanem ez a tény.
12.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a B.) változatot javasolja a közgyőlésnek
elfogadásra.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mikor lép hatályba a rendelet? A bevallások benyújtására milyen határidı
lesz?
Horváth István: Június 1-jén lépne hatályba a rendelet, az idei évben már befolyik ez az
adóbevétel. Az építményadóról és a telekadóról szóló elıterjesztéseket javasolja együtt
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tárgyalni. A megyei jogú városok közül ez idáig csak Zalaegerszeg és Szekszárd városa nem
alkalmazta az építmény és telekadót. Szekszárdon egyetlen adónem van jelenleg, az iparőzési
adó. A vállalkozók kommunális adója megszőnésébıl adódó bevétel kiesés 2011. évben 30
millió Ft volt, melyet rendkívüli bevételekkel fedezni tudtak. Más városokhoz viszonyítva az
adó mértéke kevesebb lenne. 2012. évtıl az áfa növekedésbıl adódó többlet kiadás 230 millió
Ft plusz terhet jelent az önkormányzat számára. A vállalkozók kommunális adójának kiesése,
valamint az állami normatíva csökkenése további 120 millió Ft költségvetési hiányt okoz a
város költségvetésében, aminek jelen pillanatban bevételi fedezete nincs. Annak érdekében,
hogy a költségvetési egyensúlyt, illetve a város mőködését a jelenlegi színvonalon biztosítani
tudják, az önkormányzat saját bevételeinek növelése, illetve a kiadásainak további
csökkentése szükséges. Az adómértékek kialakítása során fontos szempont volt, hogy a város
lakóira jelentıs többletterhet ne rójanak, a kiemelt kereskedelmi övezetben lévı a
nagyvállalkozások pedig magasabb összegő adót fizetnének. Következı idıszakban
kidolgoznak egy javaslatot a szociálisan hátrányos helyzetben lévık támogatására.
Megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a rendelet elıkészítésében történı
közremőködést. Ha két évvel ezelıtt már bevezették volna ezt a két új adónemet, sokkal
többet tudtak volna fordítani a városüzemeltetésre.
Ilosfai Gábor: Ha új adónemet szeretne a közgyőlés bevezetni, akkor azt nem két fordulóban
kellene tárgyalni? A várható 270 millió Ft bevétel mekkora része várható a lakosságtól?
Horváth István: A lakosságtól 50-80 millió Ft közötti adóbevétel érkezhet.
Dr. Hadházy Ákos képviselı visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Kıvári László: A költségvetésben mikor kell ezt a módosítást átvezetni? A bizottsági ülésen
is felmerült, hogy a lakosság tájékoztatására nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Két fordulós, elıbb az elıterjesztés elveit, majd az így eldöntött
elvekre épülı elıterjesztést megvitató tárgyalást kell tartani a lakosság szélesebb körének
jogait, kötelezettségeit érintı önkormányzati rendeletek megalkotásánál. Továbbá az SZMSZ
tartalmazza, hogy a helyi adórendeletet nem kell elızetes egyeztetésre közszemlére bocsátani.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Azért lenne jó, ha két fordulóban tárgyalnák az elıterjesztést, mert elsı körben
lehetne megtárgyalni az elveket, és azt követıen tájékoztatni a lakosságot, vagy esetleg a
lakosság részérıl érkezı észrevételeket be tudnák építeni a rendeletbe. Ezáltal megfontoltabb
döntést lehetne hozni. A város egyre nehezebb helyzetbe kerül, ezt a helyzetet próbálja a
városvezetés megoldani. Véleménye szerint más megoldást kellene keresni. Nem hallgatták
meg a lakosságot, ez a döntés nem szolgálja a lakosság érdekeit. Az MSZP képviselıi nem
támogatják az új adónem bevezetését.
Halmai Gáborné: Tény, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, és a helyi
ellátásokat megfelelı színvonalon kell biztosítaniuk. Amíg az adórendszer a magasabb
jövedelmő réteget támogatja, ha egy másik típusú adót ennek ellensúlyozására bevezetnek,
akkor annak luxusadó jellegőnek kellene lenni. Fontos lett volna, hogy szélesebb körben
legyen egy vita a lakosság tájékoztatása érdekében. A lakosság kap a legkevesebb
kedvezményt az elıterjesztés szerint, ezért nem támogatja a rendelet elfogadását.
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dr. Tóth Csaba Attila: Sok mindenben bizalmat ad a városvezetésnek, viszont a jelenlegi
elıterjesztést nem tudja támogatni ebben a formában. A felsorolt indokok nem elegendıek,
hiszen minden szekszárdi állampolgárt érint a 2%-os Áfa emelés. Ha ebben az adónemben
próbálja az önkormányzat a saját áfa kötelezettségét áthárítani a lakosságra, az nem jó indok.
A kormányzat felé komolyabb kritikát kellene az önkormányzatoknak megfogalmazni.
Javasolja, hogy napolják el a döntést. Ha mégis a mai napon hoz a testület döntést, akkor
javasolja, hogy 100 m2 alatti lakásokra ne vessenek ki építményadót. A közteherviselés
súlyozása nagyobb figyelmet igényelne. A likviditási problémákat más módon próbálják
megoldani.
Ilosfai Gábor: Nem érti, hogy a városvezetı frakció miért a B változatot támogatja.
Kıvári László: A kormányzat önmagán kezdte a megtakarítást, mindent megtesznek azért,
hogy a magyar állampolgárokat mentesítsék a többletkötelezettségek alól.
Dr. Tóth Csaba Attila: Fenntartja azt az álláspontját, hogy a kormányzati döntések okán kell
most a városnak ezt az új adónemet bevezetni.
Horváth István: Szükségszerővé vált a két új adónem bevezetése. Ha több adóbevétel folyik
be, azt a városüzemeltetésre, fejlesztésére fordítják. Véleménye szerint igazságos ez a
közteherviselés, továbbá arányos, hiszen sávokat is tartalmaz. Kéri a Közgyőlést, hogy a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelıen támogassák az elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Csaba Attila javaslatát a döntés elnapolására
vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 3 igen szavazattal, 10 nem
szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel dr. Tóth Csaba Attila módosító javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet „B” változatának elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete az építményadóról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
13.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a telekadóról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Tekintettel arra, hogy a 12. napirendi pontnál a kérdéseket a képviselık
feltették, és a vitát már lefolytatták, javasolja, hogy szavazzanak az elıterjesztésrıl.
A polgármester szavazásra teszi fel dr. Tóth Csaba Attila javaslatát a döntés elnapolására
vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 3 igen szavazattal, 10 nem
szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete a telekadóról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
14.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelete a helyben
központosított közbeszerzésekrıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
15.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
47/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét
elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy
Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen –
esetlegesen külsı lebonyolító bevonásával – gondoskodjon a
tervben szereplı közbeszerzési eljárások lefolytatásáról,
továbbá indokolt esetben kezdeményezze a Közbeszerzési Terv
módosítását.
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A közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

folyamatos
Horváth István polgármester

Halmai Gáborné 12 óra 21 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 12 fı képviselı.
16.)

Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács 2011. évi
mőködésérıl
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Ilosfai Gábor képviselı nem vett részt a szavazásban.)
48/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Mőszaki Tervtanács
2011. évi mőködésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja az Önkormányzati Építészeti-mőszaki Tervtanács
2011. évi mőködésérıl szóló beszámolót.
Határidı: 2012. április 5.
Felelı: Horváth István polgármester
17.)

Javaslat közcsatornára történı rákötés támogatására vonatkozó pályázat
kiírására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a jogosultak köre kerüljön kibıvítésre a
közüzemi díjat fizetı, bérlı magánszeméllyel
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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49/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Pályázat kiírása közcsatornára történı rákötés támogatására

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közcsatornára történı rákötés 2012. évi
támogatása pályázati felhívásának, pályázati adatlapjának, az
értékelés szempontrendszerének dokumentációját elfogadja
azzal, hogy a jogosultak köre kerüljön kibıvítésre a közüzemi
díjat fizetı, bérlı magánszeméllyel. A Közgyőlés megbízza a
Polgármesteri
Hivatalt
a
pályázat
meghirdetésével,
lebonyolításával és a benyújtott pályázatok értékelésével
kapcsolatos feladatok elvégzésével.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak
személyérıl.
3. A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
pályázókkal kötendı támogatási megállapodások aláírására.

Határidı: 1. pont: 2012. április 15. (pályázat meghirdetésére)
2. pont: 2012. augusztus 15.
3. pont: 2012. augusztus 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László GPB elnök
18.)

Javaslat a 2012. évi bizottsági keret felosztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Javaslata a bizottsági keretek felosztására vonatkozóan az alábbi: Humán
Bizottság:
42 millió Ft, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság: 4 millió Ft, Szociális és
Egészségügyi Bizottság: 4 millió Ft
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A költségvetésben ez az összeg még zárolva van?
Horváth István: A következı közgyőlésen javasolni fogja a zárolás feloldását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila, dr. Hadházy Ákos képviselık nem vettek részt a szavazásban.)
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50/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
2012. évi bizottsági keret felosztása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet 15. számú mellékletében meghatározott bizottsági keret
(50 millió Ft) összegét az alábbiak szerint osztja fel:
Humán Bizottság:

42 millió Ft

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:

4 millió Ft

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

4 millió Ft

2.
A bizottsági keretek felhasználásánál figyelemmel kell
lenni az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény.,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet elıírásaira.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetési rendelet soron következı módosításakor építse be
a bizottsági keretek felosztását.
Határidı: 2012. április 5.
3. pont tekintetében: 2012. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

19.)

Javaslat pályázat benyújtására a Jövınk
Alapítványhoz
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Energiája

Térségfejlesztési

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Csaba Attila képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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51/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása a Jövınk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot nyújt be a Jövınk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz a „Szennyvíz Szekszárd Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II.
forduló” címő KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062, azonosítószámú
pályázata önerejének finanszírozására az Alapítvány által
meghirdetett a korábban már elnyert, folyamatban lévı
megvalósítású, de még be nem fejezett, Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében elnyert (vissza nem
térítendı támogatást tartalmazó) európai uniós pályázatokhoz,
továbbá minisztériumok, alapítványok által kiírt vagy az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében megnyíló és elnyert
pályázatokhoz önrész biztosítása pályázati konstrukcióra.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához
szükséges
pályázati
dokumentációk
elıkészítésére, továbbá felkéri a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.

20.)

Határidı:

2012. április 27.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
számára az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításának állásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mikor kerül kiírásra a közbeszerzés?
Horváth István: A városrehabilitációs programra korábban egy keretmegállapodást kötöttek
egy konzorciummal. Az NFÜ-vel folytatott tárgyalások eredményeként van arra lehetıség,
hogy a keretmegállapodáson belül, a keretmegállapodás nyertesével folytassanak le
tárgyalásos közbeszerzést az AGÓRA program befejezésére. Ha április hónapban sikerül a
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keretmegállapodás nyertesével szerzıdést kötni, akkor május-június hónapokban elkezdıdhet
a munka.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
52/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Beszámoló az AGÓRA projekt megvalósításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú „Agóra
Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek
Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő”
projekt megvalósításához kapcsolódó beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-t,
hogy a tervezık által átdolgozott dokumentumokat vizsgálja
felül, majd juttassa el Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatához.
Határidı:
Felelıs:

21.)

2012. április 13.
Kerekes László ügyvezetı (2. pont tekintetében)
Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza épületegyüttes
élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések fedezetének biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: A terület ırzésérıl csak addig kell gondoskodnia az önkormányzatnak, amíg
a kivitelezı nem kezdi el a munkát, ez kb. két hónap lehet.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A szerzıdésben szerepel az a bontófeltétel, hogy a munkaterület
átadásáig, de legfeljebb 2012. december 31-ig tart a megbízás. Ha a munkaterület átadásra
kerül a kivitelezınek, a szerzıdés meg fog szőnni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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53/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
épületegyüttes élıerıs ırzése tárgyú megbízási szerzıdések
fedezetének biztosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza, továbbá a két épület közötti, építési munkával érintett
közterület vagyonvédelmi feladataira 17.218.026 Ft összegő
fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret
terhére.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
szolgáltatás ellátására a megbízási szerzıdést a hivatkozott két
rész vonatkozásában készítse elı.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

22.)

2012. április 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán 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 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
54/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Wunderland Óvoda alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a fenntartói jog átadásáról szóló 2005. június 10-én
kötött megállapodás 4. pontja alapján a Wunderland Óvoda
alapító okiratának melléklet szerinti módosításával egyetért.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a határozatot
juttassa el a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökéhez.
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Határidı: 2012. április 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
23.)

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való
részvételre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Horváth István: Az elıterjesztésben a Garay János Általános Iskola sióagárdi
tagintézményének felújításáról döntenek. Az önerı összege 1.472.059 Ft. Az önerıt a
sióagárdi önkormányzat biztosítja?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A társulási megállapodás rendelkezik arról, hogy a
fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások a tagintézmény önkormányzatát terheli.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
55/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton
való részvétel támogatása

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a belügyminiszter önkormányzati feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.)
BM rendelete alapján pályázatokat kíván benyújtani.
2.
A Közgyőlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 2. pontja
alapján a Garay János Általános Iskola és AMI sióagárdi
óvodai tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére
benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése 7.360.293
Ft, ebbıl az igényelt támogatás 5.888.234 Ft, önerıként
1.472.059 Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés felhalmozási
tartalék alapja terhére.
3.
A Közgyőlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja
alapján a Baka István Általános Iskola tornatermének
infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázathoz,
melynek összköltségvetése 25.200.000 Ft, ebbıl az igényelt
támogatás 20.000.000 Ft, önerıként 5.200.000 Ft-ot biztosít a
2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja terhére.
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4.
A Közgyőlés a 4/2012. (III.1.) BM rendelet 3. pontja
alapján a Térfigyelı kamerarendszer kiépítésére benyújtott
pályázathoz, melynek összköltségvetése 12.612.374 Ft, ebbıl
az igényelt támogatás 10.000.000 Ft, önerıként 2.612.374 Ft-ot
biztosít a 2012. évi költségvetés felhalmozási tartalék alapja
terhére.
5.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, valamint a jegyzıt a pályázat
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

24.)

2012. április 5.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadásátvételéhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Miért adják a földkábelt térítésmentesen?
Ács Rezsı: Javasolja, hogy ha nincs erre vonatkozóan törvényi elıírás, akkor ne adják át
térítsémentesen, gondolják át ezt a kérdést még egyszer.
Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a közgyőlés hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezetı igazgatója bevonásával vizsgálja meg a Szekszárdi Ipari
Park Damjanich utcai felıli közlekedési csomópontjának kialakítása során áthelyezett 22 Kvos földkábel szakasznak az E.on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. részére történı átadásának
térítésmentességét, és ezt követıen terjessze az ügyet újra a Közgyőlés elé.
A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Göttlinger István aljegyzı javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı határozatot hozta:
56/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Felhatalmazás
földkábel
vizsgálatára

térítésmentes

átadásának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
– mint a Szekszárdi Ipari Park Kft. alapító tulajdonosa –
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szekszárdi Ipari Park
Kft. ügyvezetı igazgatója bevonásával vizsgálja meg a
Szekszárdi Ipari Park Damjanich utcai felıli közlekedési
csomópontjának kialakítása során áthelyezett 22 Kv-os
földkábel szakasznak az E.on Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
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részére történı átadásának térítésmentességét, és ezt követıen
terjessze az ügyet újra a Közgyőlés elé.

Határidı: 2012. április 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bálint Zoltán a Szekszárdi Ipari Park Kft.
ügyvezetı igazgatója
25.)

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 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
57/2012. (IV.5.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
I.)
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 31/2011. (III.8.), 206/2011. (X.27.), 8/2012. (II.2.),
22/2012. (II.2.), 26/2012. (III.1.), 31-32/2012. (III.1.), 3440/2012. (III.1.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról, és
az eltelt idıszak eseményeirıl szóló beszámolót jóváhagyja.
2.)
A Közgyőlés a 30/2011. (III.8.) önkormányzati határozat
határidejét 2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
3.)
A Közgyőlés az 59/2011. (IV.28.) önkormányzati
határozat határidejét 2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
4.)
A Közgyőlés a 60/2011. (IV.28.) önkormányzati
határozatát 2012. június 30-ig meghosszabbítja.
5.)
A Közgyőlés a 175/2011. (IX.29.) önkormányzati
határozat határidejét 2012. május 31-ig meghosszabbítja.
6.)
A Közgyőlés az 5/2012. (II.2.) önkormányzati határozat
határidejét 2012. június 30 -ig meghosszabbítja.
7.)
A Közgyőlés a 24/2012. (II.2.) önkormányzati
határozatát 2012. április 30-ig meghosszabbítja.
8.)
A Közgyőlés a 33/2012. (III.1.) önkormányzati határozat
határidejét 2012. április 30-ig meghosszabbítja.
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II.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. törzstıkéjének emelésére
vonatkozó 98/2010.(V.13.) szekszárdi öh. határozatát hatályon
kívül helyezi.
A Közgyőlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2010. évi
mérlegbeszámolójáról szóló 91/2011.(V.18.) sz. határozatának
V. és VII. pontjait hatályon kívül helyezi és ezen rendelkezések
hatályon kívül helyezésével egyidejőleg az alábbi határozatot
hozza:
A Közgyőlés az eddig mindösszesen biztosított 100.750.000 Ft
pénzeszközt tagi hitellé minısíti és ezzel egyidejőleg mint
alapító tulajdonos a tagi hitel jogcímén fennálló 100.750.000 Ft
összegő követelését tıkeemelésre fordítja oly módon, hogy
100.000 Ft-tal megemeli a társaság jegyzett tıkéjét, továbbá
100.650.000 Ft tagi hitel jogcímén fennálló követelését
véglegesen átadott pénzeszköz jogcímen tıketartalékba helyezi
a veszteség pótlására.
Határidı: 2012. április 5.
Felelıs: I.) pont tekintetében: Horváth István polgármester
II.) pont tekintetében: Horváth István polgármester
Bay Attila ügyvezetı igazgató
26.)

Tájékoztatók:

-

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság tárgyalta az anyagot, azt tudomásul vette.
Az elıterjesztést Asztalos Adrienn sportreferens készítette, köszöni a munkáját
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
-

Tájékoztató a Civil Koncepció 2011. évi megvalósulásáról

Dr. Haag Éva: Nagyon tartalmas, mindenre kiterjedı tájékoztatót kaptak. Pócs Margit, a civil
kapcsolatok referens készítette az elıterjesztést. Köszöni a munkáját.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság munkáját aktívan segítik a civil
szervezetek képviselıi.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Tartalmában, formájában is magas színvonalú anyagot ismertek
meg. A Humán Bizottság köszönetét fejezte ki a civil szervezeteknek is tevékenységükért.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
-

Tájékoztató vis maior pályázatok megvalósulásáról

Märcz László: 2010. évben a szokatlan esızések okozta károk helyreállítására pályázatot
nyújtottak be, ezek lezárásra kerültek. Az elsı táblázatban látható, hogy a benyújtott
pályázatok közül nem mindegyik nyert támogatást. A védekezési feladatokat már idıben el
kellett végezni, ezeket önerıbıl finanszírozták. Az elnyert pályázatok támogatási mértéke,
továbbá az önerı mértéke a 2. sz. táblázatban szerepel.
Horváth István: Köszöni a tájékoztatót.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 óra 45 perckor
berekeszti.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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