Szám: IV.110-7/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. május 29-én
(csütörtökön) 9 óra 7 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Ilosfai Gábor, Kıvári
László, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselı
Összesen: 10 fı
Távolmaradását jelezte:

Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Lemle Béláné, Dr. Tóth
Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Simon Attiláné óvodavezetı

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét nyilvános ülésre:
• Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı
megállapodás jóváhagyására
(133. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
• Külföldi meghívások
(134. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(135. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Polgármester úrhoz az alábbi 5 témában kíván interpellációt
intézni:
- Menedzsment,
- Intelligens,
- Nyilvánosság,
- Digitális,
- Megvalósíthatóság.
Továbbá interpellációt intéz Ács Rezsı alpolgármesterhez „Üzenet” címmel.
Ács Rezsı alpolgármester: Javasolja a meghívóban szereplı 2. napirendi pont levételét a
napirendrıl.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014.(….)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(124. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István

2.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(112. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Tolna Megyei Területfejlesztési Program véleményezése
(130. sz elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi
ellátásáról
(114. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi mőködésérıl
(117. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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6.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének 2013.
évi tapasztalatairól
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól
(126. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

10.

Beszámoló az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(127. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

11.

Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi mőködésérıl

(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
12.

Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
mőködésérıl
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
(131. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

14.

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl
(106. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

15.

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(111. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat
benyújtására.
(122. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı
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2013. évi

17.

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai
nyári szünetben
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

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

19.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum alapító okiratának módosítására
(105. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

20.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és 2014. évi
munkatervének elfogadására
(115. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Németh Judit mb. könyvtárigazgató

21.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi
munkatervének elfogadására
(116. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Ódor János múzeumigazgató

22.

Sportközpont Nkft. társasági szerzıdésének módosítása
(132. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Csillag Balázs ügyvezetı igazgató

23.

„Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezése a Béla király téren
(119. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

A Wunderland Óvoda intézményvezetıi pályázata
(113. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

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 keretében megvalósult új múzeumi terek használatba vételére
(128. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

26.

Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(123. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
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27.

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(129. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

28.

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

29.

Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı
megállapodás jóváhagyására
(133. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.

Külföldi meghívások
(134. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(135. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

32.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi
megvalósulásáról (tajekoztato1)

33.

Kérdések, interpellációk
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja
„Menedzsment” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja
„Intelligens” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja
„Nyilvánosság” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja
„Digitális” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja
„Megvalósíthatóság” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács
címmel

•
•
•
•
•
•

Horváth István polgármesterhez
Horváth István polgármesterhez
Horváth István polgármesterhez
Horváth István polgármesterhez
Horváth István polgármesterhez
Rezsı alpolgármesterhez „Üzenet”

ZÁRT ÜLÉS:
34.

Javaslat üzletrész-átruházási szerzıdés jóváhagyására
(121. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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35.

Javaslat szolgáltatási szerzıdés jóváhagyására
(136. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

36.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(110. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014.(….)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(124. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 14/2014.(V.30.) 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.)

2.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(112. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: 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 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

3.

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében
kapott
felhatalmazása
alapján,
az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelıen a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati
hivatal) alapító okiratának módosítását, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az elıterjesztés 1.
és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Közgyőlés felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, az
aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.

3.

A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
elküldésérıl.

4.

A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
rendeletének 8. függelékét hatályon kívül helyezi, és helyébe az
elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezető
alapító okirat lép.
Határidı:

2014. május 29.
3. és 4. pont tekintetében: 2014. június 15.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Tolna Megyei Területfejlesztési Program véleményezése
(130. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Mennyibe került a program készítése?
Horváth István polgármester: A Tolna Megyei Önkormányzat készíttette el a Programot,
ezért erre a kérdésre nem tud választ adni.
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Dr. Hadházy Ákos képviselı: 100 oldalas tanulmányról van szó, mely véleménye szerint
teljesen komolytalan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 97/2014.(V.29.) határozata
a Tolna Megyei Területfejlesztési Program véleményezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi
XXI. törvény 11. § (1) bekezdés a.) pontja aa) alpontjában
foglalt jogkörében eljárva egyetért a 2014-2020. közötti
idıszakra vonatkozó Tolna Megyei Területfejlesztési
Programban foglaltakkal.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy fenti határozatot a
Tolna Megyei Közgyőlés elnökének küldje meg.
Határidı:
Felelıs:

2014. május 30.
Horváth István polgármester

Dr. Hadházy Ákos 9 óra 14 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
4.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2013.
évi
ellátásáról
(114. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 98/2014.(V.29.) határozata
az
önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2013. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
5.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi mőködésérıl
(117. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 99/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi
mőködésének tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidı:
Felelıs:
6.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatot 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 100/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás 2013. évi mőködésének tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2013. évi tapasztalatairól szóló beszámolót,
valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

7.

2014. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 101/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás 2013. évi mőködésének
tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
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Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

8.

2014. június 15.
Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének
2013. évi tapasztalatairól
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 102/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás 2013.
évi mőködésének tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Központi Ügyeleti Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai
és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

2014. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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9.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás mőködésének 2013. évi
tapasztalatairól
(126. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: Az elıterjesztésben szerepel, hogy nincs megegyezés a siófoki
önkormányzattal, mint gesztor településsel. Errıl szeretne bıvebb tájékoztatást kérni.
Továbbá a lakos egyenérték elszámolás pontosan hogyan alakult?
Ács Rezsı alpolgármester: Az elmúlt évben a siófoki önkormányzattal való elszámolásban
elırelépés nem történt. Egy szakértıi anyagot készíttettek, melyben felmérték az északi és
déli területek közötti elszámolási részt. Két éve tartják ezt az álláspontot, hogy a siófoki
önkormányzattól ellenvélemény még nem érkezett. Ezt az összeget tartalékban tartják, ez a
társulás, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer mőködésében nem okoz fennakadást. A
lakos egyenérték esetén volt egy 2001. évi alapállapot, amelybıl elindultak, ennek
felülvizsgálatát kezdeményezte a gesztor három évvel ezelıtt, a konzorciumi tanács akkor úgy
döntött, hogy a lakos egyenértéken nem változtat. A déli területek számára ez kedvezı döntés
volt. A program egyébként lezárult, az elszámolást a gesztor benyújtotta, várják a
visszajelzést a teljes program lezárásáról.
Ilosfai Gábor képviselı: Mekkora összeget kellett zárolni? Ez mennyiben befolyásolja a
program lezárását?
Ács Rezsı alpolgármester: 140 millió Ft-ot tartalékoltak arra az esetre, ha jogi útra terelıdik
az ügy. A zárást ez azért nem befolyásolja, mert ez egy programként került meghirdetésre,
jogilag folyamatosan Siófok város gesztorságával mőködött a hulladékgazdálkodási rendszer.
Az egy belsı ügy, hogy az északi és déli területek - egymással korrekt megállapodást kötve –
külön üzemeltetik azt a három lerakót, amely ebben a programban megvalósult.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 103/2014.(V.29.) határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi
mőködésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2013. évi mőködésérıl
szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2014. május 29.
Horváth István polgármester
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10.

Beszámoló az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól
(127. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Ács Rezsı a Társulási Tanács elnöke

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 104/2014.(V.29.) határozata
az
Elsı
Magyar
Önkormányzati
Víziközmő
és
Közszolgáltatási Társulás 2013. évi mőködésérıl

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás 2013. évi mőködésérıl szóló beszámolót tudomásul
veszi, elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
11.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi
mőködésérıl
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 105/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi
mőködésérıl
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásáról (a
továbbiakban: Társulás) szóló 2014. február 14-én kelt egységes
szerkezető társulási megállapodás VI. fejezet 2.1. pontja alapján
a Társulás 2013. évi zárszámadásáról és szakmai
tevékenységérıl szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

12.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi
mőködésérıl
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy polgármester úr folytasson
tárgyalást a tagönkormányzatok polgármestereivel a pénzügyi elszámolás tárgyában.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kiegészítésével együtt
a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 106/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013.
évi mőködésérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó
Társulásról (a továbbiakban: Társulás) szóló 2014. február 14-én
kelt egységes szerkezető társulási megállapodás VI. fejezet 2.1.
pontja alapján a Társulás 2013. évi zárszámadásáról és szakmai
tevékenységérıl szóló beszámolót tudomásul veszi, elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a tagönkormányzatok polgármestereivel a pénzügyi
elszámolás tárgyában.
Határidı:
Felelıs:

2014. május 29.
2. pont tekintetében: 2014. június 30.
Horváth István polgármester
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13.

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
(131. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 107/2014.(V.29.) határozata
az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának
módosításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány
alapító okiratának módosítását az elıterjesztés 1. sz. melléklete
szerinti tartalommal.
II.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának aláírására.
Határidı:
Felelıs:

14.

2014. május 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi tevékenységérıl
(106. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 108/2014.(V.29.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2013. évi
tevékenységérıl
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megkötött
együttmőködési megállapodás 4. pontjában foglaltak alapján az
Egyesület 2013. évi tevékenységérıl szóló beszámolót
elfogadja.
2.
A Közgyőlés megköszöni az Egyesület eddig végzett
munkáját.
Határidı:
Felelıs:

15.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(111. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatta a kérelem
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 109/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény 6:589. §a alapján támogatja a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kezdeményezését és a felajánlott támogatást, mint
közérdekő kötelezettségvállalást a meghatározott célra a Tolna
Megyei Rendır-fıkapitányság részére átadja.
Határidı:
Felelıs:
16.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához
pályázat benyújtására.
(122. sz. elıterjesztés)
Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázat
benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 110/2014.(V.29.) határozata
a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás
támogatásához pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
utólagos jóváhagyását adja pályázat benyújtására a
közfoglalkoztatás (98 fı) 2014. évi támogatására, továbbá
nyilatkozik arról, hogy a 3. 961.000 Ft mértékő saját forrás
összegét a 2014. évi költségvetési rendelet „Személyi juttatások,
külsı juttatások keret” elıirányzat terhére biztosítja.

17.

Határidı:

2014. május 29.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az
iskolai nyári szünetben
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 111/2014.(V.29.) határozata
az iskolai nyári szünetben az általános iskolai tanulók
napközbeni felügyeletének biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét A
Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott családi
napközik keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja.
A közgyőlés felkéri a polgármestert a megbízási szerzıdés
aláírására.
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Határidı:
Felelıs:

18.

2014. június 16.
Horváth István polgármester

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

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 112/2014.(V.29.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatói
megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
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.

19.

Határidı:

2014. május 29.
2014. október 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum alapító okiratának módosítására
(105. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 113/2014.(V.29.) határozata
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjérıl szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 2. §-a alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár alapító okiratának módosítását és egységes szerkezető
alapító okiratát az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában hagyja jóvá.
2.
A közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjérıl szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. §-a alapján a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezető alapító okiratát az elıterjesztés 3. és 4.
számú melléklete szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá.
3.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
4.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
2014. május 29.
a 4. pont tekintetében: 2014. június 10.
Felelıs:

20.

Horváth István polgármester
dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi beszámolójának és
2014. évi munkatervének elfogadására
(115. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Németh Judit mb. könyvtárigazgató
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 114/2014.(V.29.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2013. évi
beszámolójának és 2014. évi munkatervének elfogadásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
2013. évi beszámolóját és 2014. évi munkatervét.
2. A Közgyőlés felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
megbízott
igazgatóját
a
minisztériumi
értékelésben
megfogalmazott javaslatok megfontolására, és lehetıség szerinti
alkalmazására.

21.

Határidı:

1. pont tekintetében: 2014.május 29.
2. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Németh Judit mb. igazgató

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014. évi
munkatervének elfogadására
(116. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság elnöke
Meghívott: Ódor János múzeumigazgató

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 115/2014.(V.29.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának
és 2014. évi munkatervének elfogadásáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013.
évi beszámolóját és 2014. évi munkatervét.
2. A Közgyőlés felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatóját a minisztériumi értékelésben felvetett kérdések,
illetve feladatok szem elıtt tartására.

22.

Határidı:

1. pont tekintetében: 2014.május 29.
2. pont tekintetében: 2014. december 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Ódor János igazgató

Sportközpont Nkft. társasági szerzıdésének módosítása
(132. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Csillag Balázs ügyvezetı igazgató

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az alapító
okirat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 116/2014.(V.29.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezető alapító okiratot az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok
aláírására.
Határidı:
Felelıs:
23.

2014. május 31.
Horváth István polgármester

„Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezése a Béla király téren
(119. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a térplasztika elhelyezésével
kapcsolatosan egyeztetett az érintettekkel, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság kéri az elıterjesztésben szereplı
helyszín újragondolását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 117/2014.(V.29.) határozata
a „Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
egyetért
azzal,
hogy
a
Rotary
Club
Szekszárd
kezdeményezésére a Béla király tér – Garay tér csatlakozási
pontjánál kerüljön elhelyezésre a Béla király teret megformáló
térplasztika.

A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
elhelyezés elıkészületei során mőködjön együtt a
kezdeményezıvel.
Határidı:

2014. június 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a Humán Bizottság javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 9 fı – 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 5 tartózkodással elvetett.

24.

A Wunderland Óvoda intézményvezetıi pályázata
(113. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság támogatja Simon Attiláné
pályázatát és személyét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 118/2014.(V.29.) határozata
a Wunderland Óvoda intézményvezetıi pályázatáról

22

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a fenntartói jog átadásáról szóló, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat között 2005. június 10-én létrejött megállapodás
4. h) pontja alapján egyetértését adja Simon Attiláné 2014.
augusztus 1-jétıl történı óvodavezetıi megbízásához a
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Óvodája vezetıjeként.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot
küldje meg a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének.
Határidı:

2014. május 29.
a 2. pont tekintetében: 2014. június 10.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: Megköszöni Simon Attiláné óvodavezetı eddig végzett
munkáját, és a továbbiakban is jó munkát kíván.
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 33 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı.
25.

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 keretében megvalósult új múzeumi terek használatba
vételére
(128. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: 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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 119/2014.(V.29.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása
a Vármegyeháza és környéke felújításával” címő, DDOP4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat keretében
megvalósult új múzeumi terek használatba vételérıl
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat
kapcsán létrejött új múzeumi terek mőködtetéséhez szükséges
7.845.058 Ft forrást biztosítja a 2014. évi költségvetés általános
tartalék keret terhére.
2. A Közgyőlés jóváhagyja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
költségvetésében szereplı 36 fı engedélyezett létszám 43 fıre
történı emelését az elıterjesztésben részletezett módon.
3. A Közgyőlés felhatalmazza az aljegyzıt, hogy kezdeményezze a
Megyeházi Kiállítások Mőködési Engedélyének módosítását az
EMMI Kulturális Államtitkárságán
Határidı:

2014. május 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

26.

Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(123. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök

Kıvári László képviselı: 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 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 120/2014.(V.29.) határozata
külterületi ingatlan értékesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi
7872/14 hrsz-ú, árok megnevezéső ingatlan értékesítéséhez a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 108/2014. (IV.22.)
határozatában foglalt feltételek szerint. A Közgyőlés
megállapítja, hogy az ingatlan már nem szolgálja a kötelezı
önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását,
ezért azt a forgalomképtelen törzsvagyonból átsorolja az üzleti
vagyontárgyak közé. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti
vagyontárgy forgalomképessé minısítésérıl.
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27.

Határidı:

2014. június 30.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(129. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Változott a korábbi gyakorlat? Korábban arról kellett
nyilatkozni, hogy az önkormányzat támogatást nyújt és akkor adott az állam is támogatást a
közösségi közlekedésre. A Gemenc Volán a tömegközlekedésrıl szóló éves beszámolót már
benyújtotta?
Märcz László igazgatóságvezetı: Igen, változott a korábbi évhez képest, ismét lehet
pályázni a támogatásra. Annak függvényében fogják elbírálni, hogy az önkormányzat milyen
mértékő támogatást nyújt. A beszámolót benyújtotta a társaság.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Akkor is megkapja a cég a támogatást, ha az önkormányzat
nem ad támogatást?
Märcz László igazgatóságvezetı: A támogatás mértéke nem haladhatja meg a veszteség
mértékét a kiírás szerint.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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 121/2014.(V.29.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésérıl

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
támogatást igényel a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendeletben foglaltak szerint és a
kérelem benyújtásához a következı nyilatkozatot teszi:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját forrásként
- a 2013. évi költségvetési rendelet terhére nem nyújtott vissza
nem térítendı támogatást a helyi tömegközlekedési feladatokat
közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán Zrt. részére a helyi
közlekedés mőködtetéséhez, valamint fejlesztéséhez.
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b) A Közgyőlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést 2014.
január 1-jétıl 2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
c) A Közgyőlés pályázati eljárás nélkül, közvetlenül kötött
közszolgáltatási szerzıdést a helyi tömegközlekedési
feladatokat közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán Zrt-vel.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenti
nyilatkozatot és a szükséges mellékleteket nyújtsa be a
Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának illetékes
megyei szervezeti egységéhez.

28.

Határidı:

2014. június 11.

Felelıs:

Dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester

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

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor képviselı: A likvid hitel felvételre került. Volt egy ígéret arra, hogy ezt át
fogja vállalni az állam. Ez az ügy hogyan áll?
Horváth István polgármester: Ígéret arra nem volt, hogy ezt az állam át fogja vállalni. Arra
volt szándék az önkormányzat részérıl, hogy a hitelek kifuttatásában próbálnak állami
segítséget kérni. A tárgyalások folyamatban vannak. Az új Kormány június 10-én fog
megalakulni. Ezt követıen fogják ezt a kérdést tárgyalni.
Ilosfai Gábor képviselı: Ez egy éven belül visszafizetendı hitel?
Pál József igazgatóságvezetı: December 31-ig van a költségvetésbe beállítva a Raiffeisen
Banktól felvett 1,4 milliárd Ft-os hitel azzal, hogy a kormányzati engedély megkérése
megtörtént a hitel megújítására. December 31-ig a hitelkonszolidációs program keretében
vagy az adósságmegújító hitel keretében megtörténik a hitel átütemezése.
Ilosfai Gábor képviselı: Bıvebb tájékoztatást kaphatna ezekrıl a programokról?
Horváth István polgármester: Ez egy éven belüli hitel, tárgyalnak a kormánnyal arról, hogy
hosszú távú hitellé lesz átalakítva, vagy adott esetben kormányzati szerepvállalást fognak erre
kapni. Egyértelmő választ adott képviselı úr kérdésére.
Ilosfai Gábor képviselı: Ez egy fontosabb kérdés, amikor tárgyaltak róla, az hangzott el,
hogy már a Kormány elıtt van az ügy. Fontos lenne, hogy tudjanak errıl a képviselık. Ha a
Kormány nem vállalja át a hitel visszafizetését, akkor milyen konstrukcióban fogják ezt
rendezni?
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Horváth István polgármester: A másik változat egy éven túli hitel, amelynek az
adósságszolgálatába bevonják az önkormányzati cégeket.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 122/2014.(V.29.) határozata
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 46/2013.(II.28.) határozat 3. pontja,
211/2013.(IX.26.) határozat 2. pontja, 212/2013.(IX.26.)
határozat 2. pontja, 280/2013.(XII.19.) határozat 3. pontja, 1415/214.(I.30.), 28/2014.(II.20.) határozat 1-3. pontjai,
46/2014.(IV.09.), 48-49/2014.(IV.09.), 50-62/2014.(IV.24.), 6465/2014.(IV.24.), 67/2014.(IV.24.), 69-74/2014.(IV.24.), 7680/2014.(IV.24.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2. A Közgyőlés a 196/2013.(VI.27.) határozat végrehajtásának
határidejét 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
3. A Közgyőlés tudomásul veszi, hogy Horváth István
polgármester a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján a Közgyőlés által a
219/2010. (X.17.) határozatban megállapított illetményérıl
2014. május 6. napjától lemondott.
Határidı:
Felelıs:

29.

2014. május 29.
Horváth István polgármester

Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı
megállapodás jóváhagyására
(133. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi 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 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 123/2014.(V.29.) határozata
a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendı megállapodásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Önkormányzat tulajdonában lévı, a kultúráért felelıs
miniszter bérlıkijelölési jogával érintett 7100 Szekszárd,
Székely Bertalan u. 3/A I. em. 8/1., 8/2. és a Székely Bertalan
u. 3/B I. em. 6. szám alatti lakások bérbeadása tárgyában a
Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı
megállapodást jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, valamint az aljegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

30.

2014. május 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Külföldi meghívások
(134. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az elıterjesztés nem részletezi a költségeket. Csak az szerepel
az anyagban, hogy a kint tartózkodás költségét a kínai fél fogja állni, viszont az utazás
költségét nem. Ez mekkora összeg lesz?
Horváth István polgármester: 1,4 millió Ft körüli költsége van a kiutazásnak.
Egyéb kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Indokolatlan kiadásnak tartja 7 fı kiutazását, nincs több
hozadéka annál, ha csak 2-3 fı utazna ki.
Ács Rezsı alpolgármester: Az utóbbi idıszakban a pályázati lehetıségeknek köszönhetıen a
nemzetközi kapcsolatokra fordítható összeget jelentıs mértékben sikerült növelni. A
gazdasági fejlıdés és a lehetıségek kihasználása szempontjából is fontos, hogy Szekszárdot
képviseljék a konferencián. Az alábbi személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai közé:
• Horváth István polgármester
• Kıvári László képviselı
• Dr. Fajszi Lajos képviselı
• Dr. Horváth Kálmán képviselı
• Máté Péter képviselı
• Dr. Kiss Natália tolmács
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• Ács Rezsı alpolgármester.
Horváth István polgármester: Egy konferencián vesz részt a delegáció, legalább három
helyszínen kell egy idıben megjelenniük. Ezen kívül Kaposvár, Veszprém Szolnok,
Békéscsaba képviselteti Magyarországot. Szekszárd városa a testvérvárostól ingyen kap egy
standot, ahol a térség turisztikai és gazdasági lehetıségeit kell bemutatni. Ezért indokolt és
teljesen reális a delegáció kiutazása.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 124/2014.(V.29.) határozata
a külföldi meghívásokról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése utólagosan
jóváhagyja az észak-ír testvérváros (Downpatrick) meghívását
és az elıterjesztésben szereplı személyek részvételét a 2014.
május 8-11. között szervezett nemzetközi konferencián.
2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése elfogadja a kínai
Dinghai város meghívását a 2014. június 7-14. közötti
idıtartamra és az alábbi személyeket javasolja a kiutazó
delegáció tagjai közé:
•
•
•
•
•
•
•

Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester
Dr. Fajszi Lajos képviselı
Dr. Horváth Kálmán képviselı
Kıvári László képviselı
Máté Péter képviselı
Dr. Kiss Natália tolmács

A Közgyőlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
külföldi kiutazásokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye meg és
gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a 2014. évi költségvetés
egyéb általános kiadásaiban szereplı „Nemzetközi kapcsolatok”
címén betervezett elıirányzat terhére.
Határidı:
Felelıs:

2014. június 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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31.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési
Tervének kiegészítésére
(135. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a Közbeszerzési terv módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 125/2014.(V.29.) határozata
a 2014. évi Közbeszerzési Terv kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évre
vonatkozó Közbeszerzési Tervének kiegészítését jóváhagyja.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
kiegészítés Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
Határidı:
Felelıs:

32.

2014. május 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2013. évi
megvalósulásáról (tajekoztato1)

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság tárgyalta az elıterjesztést és tudomásul
vette az abban foglaltakat.
A közgyőlés – határozathozatal nélkül - tudomásul vette a tájékoztatót.
33.

Kérdések, interpellációk
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Menedzsment” címmel

Dr. Hadházy Ákos képviselı: Többször elmondta az aggályait arról, hogy Szekszárdon
2013. évben 20 közbeszerzés volt, ebbıl 9 esetben egyetlen ajánlatból választották ki a
„legjobbat”. Azoknál a közbeszerzéseknél, ahol nem egy ajánlatból választottak, meghívásos
eljárások történtek. Fontos az a kör, hogy kiket hívnak meg. Számára nehezen érthetı, hogy
miért csak hármat hívnak meg, amennyit muszáj. Illetve nagyon sokszor nehéz megérteni,
hogy miért azt a három ajánlattevıt hívják meg a pályázatra. Az elmúlt közgyőlésen beszélt a
tanterem kialakításokról, amikor azt látták, hogy furcsa módon adtak ki Európai Uniós
pénzeket nem igazán a kiírt céloknak megfelelı alapokon. Tovább vizsgálta ezeket a
közbeszerzéseket és csodálkozik, nem érti a meghívott cégeknek a körét. Korábban volt már
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egy labor beruházás a Garay Gimnáziumban, így a kettıt össze lehet hasonlítani. Azt az
információt kapta, hogy azt, hogy kit hívnak meg, polgármester úr dönti el. A
projektmenedzsment kiírásakor, a meghívottak kiválasztásakor miért ezeket a cégeket hívta
meg ajánlattételre? Erre saját cége is van az önkormányzatnak, a Hevesy programban például
a Városfejlesztési Kft. végezte a projektmenedzsmentet, ráadásul nem 11 millió Ft-ért, hanem
kb. 2,5 millió Ft-ért. Mi volt az oka, hogy nem kérte fel az önkormányzat saját Kft-jét? Mi
volt az oka, hogy nem kért fel helyi vállalkozókat. Illetve ki ajánlotta a meghívásra került
cégeket?
Horváth István polgármester: Az összes Európai uniós pályázat a városban jogszerően, a
kiírt céloknak megfelelıen és maximálisan a város érdekeit figyelembe véve zajlott eddig is
és ezután is így fog zajlani. Hogy képviselı úr folyamatosan félrevezeti a környezetét és
valótlanságokat állít, ez a képviselı úr lelkiismereti kérdése. Kéri, hogy ha képviselı úr
bármely kérdésben úgy gondolja, hogy nem volt jogszerő az eljárás, akkor tegyen feljelentést.
Képviselı úr folyamatosan rágalmazza a város vezetését. Tegyen feljelentést, addig csak egy
rágalmazó és rosszindulatú embert lát maga elıtt, akinek nem a város érdekei számítanak,
hanem az egyéni önmegvalósítása. Minden esetben a város körültekintette a lehetıségeket,
ennél a pályázatnál is így jártak el. A két intézmény közötti pályázat nem hasonló, hiszen más
a célcsoport, a pályázat kedvezményezettje. A Garay Gimnázium esetében a középiskolák, az
I. Béla Gimnázium pályázata esetében a helyi és térségi általános iskolák a
kedvezményezettek. Nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy a város fejlıdı város legyen,
az épített környezetet is figyelembe véve fontos, hogy a gyermekek milyen tudást kapnak.
Büszkék lehetnek arra, hogy ezen iskolák a lehetı legmagasabb szintő képzési és technikai
felszerelésekkel rendelkeznek a lehetıségekhez képest. Minden egyes esetben, ami a
kivitelezést érinti, 100 %-ban szekszárdi vállalkozások végezték. Fontos, hogy ezen
vállalkozások helyben munkahelyeket adjanak az emberek számára. Egyéb szakterületekre
vonatkozóan, ami a képzésre vonatkozik, ez egy speciális tudást igényel, ebben az esetben
szakcégek kaptak meghívást. Ezek a szakmai lebonyolítással összefüggésben
tevékenykednek. A projektmenedzsmenttel kapcsolatban, sok esetben a hivatali kollégák,
illetve a Városfejlesztési Kft. le van terhelve, humán-erıforrás kapacitás problémák vannak
több projektben. Vannak olyan projektek, amikor azt kell mondják, hogy szakmai
szempontból külsıs cégeket hívnak meg. Ebben az esetben is így történt. Mindegyik cég
megfelelt a szakmai elıírásnak. A támogatás felhasználását, a vállalt kötelezettségek
végrehajtását a kiíró szervezet szigorúan ellenırzi. Egy esetben sem találtak kifogást sem a
pályázat lebonyolításában, sem a résztvevıkkel kapcsolatban. Büszke arra, hogy a pályázat
sikeresen lezajlott és a térségben Szekszárd rendelkezik a két legkorszerőbb
természettudományos laborral, mely a tanároknak és diákoknak XXI. századi felkészülési
lehetıséget ad. Kéri, hogy képviselı úr ne áskálódjon folyamatosan a város ellen az egyéni
politikai ambíciói erısítése céljából, folyamatosan megtéveszti a jóhiszemő polgárokat és
valótlanságokat állít.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem lehet elfogadni a választ, hiszen nem is válaszolt a
kérdésre. Nagyon sok olyan helyi cég van, amely projektmenedzsmenttel, pályázatírással
foglalkozik, tapasztaltak az Európai Uniós pályázatok ügyvitelében. Lesz feljelentés, ezt
megfelelıen elı kell készíteni. Való igaz, hogy a kivitelezést helyi cég végezte, de nagyon sok
más városban megnézték ezeket a pályázatokat, mindegyik esetben helyi cég végezte,
azonban az összes többi programpontnál nem helyi céget választottak. Felmerült a gyanú,
hogy központi szervezésben volt, hogy kit kell meghívni bizonyos pályázatokra.
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A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı- 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Intelligens” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Intelligens táblákról van szó, szintén ennél a pályázatnál
eszközöket szereztek be. A Hevesi programban nettó 4 millió Ft összegért vásároltak
eszközöket. Miért történt az a változás, hogy a Hevesi programnál helyi vállalkozásokat hívott
meg az intelligens táblák és a számítógép beszállítására? Polgármester úr hogyan talált rá a
budapesti cégekre?
Dr. Haag Éva alpolgármester 10 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
Horváth István polgármester: Az elızı interpellációnál már elmondta a választ. Ezek olyan
szakcégek, melyek több városban hasonló szolgáltatást végeznek. Tájékozódtak, hogy a kiírás
szerint mely cégek tudják a legmegfelelıbb szolgáltatást nyújtani, és ez alapján kerültek a
cégek meghívásra. Az eszközök kiválóan alkalmazkodnak a projekthez, a kiíró szervezet
folyamatosan ellenırizte a beruházást és egyetlen kifogást, negatív véleményt sem
fogalmazott meg.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem látja a folyamat lényegét, hogy történik a tájékozódás.
Sokkal életszerőbb lenne, ha a szekszárdi számítástechnikai szolgáltatókat kérnék meg. Helyi
vagy közelebbi cég kedvezıbb ajánlatot tud adni, mert ezeket az eszközöket installált
állapotban kell átadni. Egy szekszárdi cég is meg tudja ezeket az eszközöket vásárolni,
logikus lett volna, mert a kiszállás költségét megspórolhatták volna. Nem tudja elfogadni a
választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Dr. Haag Éva alpolgármester a szavazás közben 10 óra 5 perckor tér vissza az ülésterembe,
jelen van 10 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı ügyrendi hozzászólás: Új szavazást kér, mert Dr. Haag Éva
alpolgármester asszony nem volt a helyén a szavazásnál.
A polgármester ismételten szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı - 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Nyilvánosság” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A laborépítéseknél a nyilvánosság biztosítása egy
nyitórendezvénybıl és egy szakmai rendezvénybıl áll. A nyitó rendezvényen a kiírás szerint
maximum 50, a szakmai rendezvényen 80 résztvevınek kell lenni 33 elıadóval. Továbbá két
olyan napot kell tartani, ahol a gyerekeket meghívják, óránként 30 gyermekrıl lehet szó.
Illetve két olyan napot tartanak, amikor a fıiskolai hallgatókat hívják meg. Ehhez képest
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soknak tartja, hogy a nyitó rendezvényt 1,5 millió Ft-ért végeztették el egy budapesti kft-vel.
Összesen 12,5 millió Ft+ ÁFA összeget fizettek ki ezért a négy rendezvényért és a két
tábláért, a táblák ára 100.000 ft/db. A nyertes kft. 2012. évben 4 millió Ft árbevétellel
rendelkezett, így nehéz megérteni polgármester úr választását. A Garay gimnáziumban
kialakított labornál a város saját kft-jét hívta meg, a Turisztikai Nonprofit Kft-t, és helyi
cégeket hívott meg. Egy rendezvény szervezésénél, ahol hidegtálakat kellett biztosítani,
például szóba jöhetett volna a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. A gyermekeknek üdítıt és
gyümölcsöt kellett biztosítani a kiírás szerint, itt is szóba jöhetett volna a város cége. Nem
gondolja, hogy egy budapesti szakcéget kellene ilyen esetben meghívni. Polgármester úr
milyen módon választotta ki a 2012. évben 4 millió Ft árbevétellel rendelkezı Humán
Aspektus Kft-t? És miért nem hívta meg azokat a cégeket, melyek a Hevesi programnál
meghívást kaptak?
Horváth István polgármester: Utánanéz, hogy mi alapján kerültek megbízásra ezek a
szakcégek, lehet, hogy ez már a projektmenedzsmenttel megbízott cég feladata volt. A választ
már az elızıekben elmondta.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı - 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Digitális” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Interpellációját visszavonja.
• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez
„Megvalósíthatóság” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Megvalósíthatósági tanulmány készítését 5 millió Ft-ért
végezték, illetve egy másik tanulmány, egy pedagógiai koncepció is készült. Mindkettıre lett
volna helyi vállalkozásra is lehetıség, a Hevesi programnál a Tolna Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány végezte a feladatot. Polgármester úr hogyan jutott ezekhez a
cégekhez? Miért nem hívott meg helyi vállalkozásokat?
Horváth István polgármester: Nem kíván erre válaszolni, az elızıekben már elmondta a
választ.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Nem fogadja el a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı - 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott.
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• Dr. Hadházy Ákos képviselı interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez
„Üzenet” címmel
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Hétrıl-hétre jobban megdöbben az ember, hogy a szekszárdi
adófizetık pénzébıl fenntartott ingyenes vasárnapi hetilap milyen színvonalra süllyed.
Alpolgármester úrról megjelent egy cikk, és volt benne egy súlyos állítás, hogy üzentek
alpolgármester úrnak, hogy ı lesz a következı célpont. Ki üzent alpolgármester úrnak?
Ács Rezsı alpolgármester: Ha tudná, akkor nyilván feljelentené.
Horváth István polgármester: Úgy gondolja ez nem önkormányzati ügy, magánjellegő
kérdéseket ne a közgyőlésen beszéljék meg.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A város lapjában azért jelent meg, mert közcélú. A választ
elfogadja.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 16
perckor 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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