Szám: IV. 52-7/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. június 28-án (csütörtökön) 9
óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr.
Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula
képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos képviselı

Távolmaradt:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr.
Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztıbizottság
elnöke,
Hajós Éva pályázó,
Kovácsné Kaszás Beatrix pályázó,

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplı 8. napirendi
pont napirendrıl történı levételét. Továbbá javasolja az alábbi napirendi pont napirendre
történı felvételét:
-

Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(170. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy a 149. sz. elıterjesztést a közgyőlés nyilvános
ülésen tárgyalja tekintettel arra, hogy az érintettek hozzájárultak a napirendi pont nyilvános
ülésen történı tárgyalásához.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(150. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(165. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról ( t e r v e z e t )
(162. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.

Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(166. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

6.

Javaslat a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira
(147. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
(148. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének
módosítására
(169. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

A XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
(151. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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10.

Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ
Kialakítása címő” c. projekt mőszaki ellenıri feladatainak ellátása tárgyában létrejött
megbízási szerzıdés módosítására
(158. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a
települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat saját forrás
kiegészítésére pályázat benyújtására
(155. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c.
pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
épületében” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat saját forrásának kiegészítésére
pályázat benyújtására
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával
kapcsolatban
(163. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Egyesületbıl történı kilépésére
(154. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítására, megállapodások kötésére
(171. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
(164. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Külföldi meghívások
(167. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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19.

Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti pályázatához elvi hozzájárulás
kérése
(159. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

20.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének
tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(170. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

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

23.

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(149. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

24.

Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(168. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

1.

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: 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 – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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119/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
tudomásul veszi, hogy a polgármester a települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendelet alapján támogatás iránti
kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához.
A Közgyőlés a támogatás igényléséhez a települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendeletben foglaltak szerint a
következı nyilatkozatot teszi:
a)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata – saját
forrásként - a 2011. évi költségvetési rendelet terhére
15.000.000.- Ft összegő, vissza nem térítendı támogatást
nyújtott
a
helyi
tömegközlekedési
feladatokat
közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán Zrt. részére a helyi
közlekedés mőködtetéséhez.
b)
A Közgyőlés vállalja, hogy a helyi tömegközlekedést
2012. január 1-jétıl 2012. december 31-ig folyamatosan
fenntartja.
c)
A Közgyőlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény
vonatkozó rendelkezései alapján 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 Tolna Megyei Igazgatóságának.
Határidı:
Felelıs:

2.

2012. június 28.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a folyószámlahitel meghosszabbítására
tett javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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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:
120/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete
18. § (2) bekezdése alapján az OTP NyRt. számlavezetı
pénzintézettel fennálló 850 m Ft összegő folyószámla hitelkeret
szerzıdést 2012. július 19. – 2012. december 21. napjáig
meghosszabbítja.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, és a
mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla
hitelkeret szerzıdés aláírására, a jegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

3.

2012. július 20.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László: Az írásbeli könyvvizsgálói jelentést nem kívánja kiegészíteni, a
költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
34/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete a 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.

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

Kıvári László: 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 – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
35/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Javaslat a 2011. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Dobos Gyula: A szerkesztıbizottság által elıkészített anyagot a bizottságok
megtárgyalták, a bizottságok javaslata beépítésre került az Aranykönyvbe.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, módosító,
kiegészítı javaslatait az ülésen megtette, a közgyőlésnek az Aranykönyvet jóváhagyásra
javasolja. Javasolta még a bizottság, hogy a március 15-ei eseményeknél Kaczián János
elıadás sorozata kerüljön beépítésre.
Pócs Margit: Ismerteti a bizottsági határozatokban szereplı javaslatokat.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
További 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:
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121/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
2011. évi Aranykönyvi bejegyzések

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2011. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
2.
A
Közgyőlés
megköszöni
Szerkesztıbizottság munkáját.

az

Aranykönyvi

3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a bejegyzés határidıre történı elkészíttetésérıl, a
Szekszárdi Vasárnap számaként való megjelenésérıl, a honlapra
való felkerülésérıl.

Határidı: 1-2. pont tekintetében: 2012. június 28.
3. pont tekintetében: 2012. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
6.

Javaslat a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
122/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
A 2012/2013. tanév, nevelési év osztályai, csoportjai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 2012/2013. tanévben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102. §-a alapján az alábbiak szerint hagyja
jóvá az osztályok és csoportok indítását:
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I.
1.
Az 1. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 10
óvodai csoport – ebbıl 4 német nemzetiségi csoport – indulhat
22 pedagógus, valamint 10 dajka álláshellyel.
Az 1. Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergartenben 1
német nemzetiségi csoport 2 pedagógus, valamint 1 dajka
álláshellyel indulhat.
Összességében az 1. Számú Óvoda Kindergarten 24
pedagógus, valamint 11 dajka álláshellyel láthatja el
feladatát.
2.
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde szekszárdi feladatellátási helyein 7 óvodai és 1 bölcsıdei csoport indulhat 17
pedagógus, valamint 8 dajka álláshellyel.
A medinai tagóvodában 1 óvodai csoport és 1 családi napközis
csoport mőködhet 2 pedagógus és 1,8 dajka álláshellyel.
Összességében a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 19 pedagógus,
valamint 9,8 dajka álláshellyel láthatja el feladatát.
3.
A Gyermeklánc Óvodában 11 óvodai csoport
indulhat 25 pedagógus, valamint 11,5 dajka álláshellyel.
II.
1.
A Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény
székhelyén 14 osztály és 8 napközis csoport, valamint az egyéb
mővészeti ágakon 43 csoport indulhat 45 pedagógus
álláshellyel, amely a városi úszásoktatást, továbbá a
képzımővészeti, dráma- és táncoktatást is tartalmazza.
(1 osztály csökkenés, illetve a feladatellátás változása miatt 1,5
pedagógus álláshely megszüntetésével.)
Amennyiben a tanulólétszám változása miatt szükségessé válik
további osztályok összevonása, ennek meghatározására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága 2012. augusztus 31-ig visszatér.
A Liszt Ferenc Zeneiskolában a tanszakokra felvett tanulókkal
szervezhetı a tanév munkája 24,5 pedagógus álláshellyel.
A sióagárdi általános iskolai tagintézményben 4 osztály és 1
napközis csoport indulhat 5 pedagógus álláshellyel.
A sióagárdi tagóvodában 2 óvodai csoport és 1 családi napközis
csoport indulhat 4 pedagógus és 3 dajka álláshellyel.
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Összességében a Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény,
Közoktatási
Típusú
Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény 78,5 pedagógus, valamint 3 dajka álláshellyel
láthatja el feladatát az osztályok számának csökkenése,
illetve a feladatellátás változása miatt 1,5 pedagógus
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.
2.
A Babits Mihály Általános Iskola szekszárdi feladatellátási helyén 18 osztály és 11 napközis csoport indulhat 41
pedagógus álláshellyel.
(1 osztály csökkenés miatt 1,5 pedagógus álláshely
megszüntetésével.)
A medinai tagintézményben 1 összevont osztály és 1 napközis
csoport indulhat 3 pedagógus álláshellyel.
Összességében a Babits Mihály Általános Iskola 44
pedagógus álláshellyel láthatja el feladatát az osztályok
számának csökkenése miatt 1,5 pedagógus álláshely
megszüntetésével egyidejőleg.
3.
A Dienes Valéria Általános Iskolában 24 osztály és 13
napközis csoport indulhat 54 pedagógus álláshellyel.
4.
A Baka István Általános Iskola székhelyén 23 osztály
és 12 napközis csoport, az iskola tagozatán 7 osztály és 6
napközis csoport indulhat 70 pedagógus álláshellyel.
5.
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat 10 gyógypedagógus-pszichológus, fejlesztıpedagógus álláshelyen, valamint 7 logopédus álláshelyen
kinevezett dolgozóval végezheti feladatát.
III.
1.
A Garay János Gimnáziumban a 9-12. évfolyamon 16
gimnáziumi osztály, az 5-8. évfolyamon 3 gimnáziumi
osztály, valamint 1 napközis csoport indulhat 46 pedagógus
álláshellyel.
(1 osztály és 1 napközis csoport csökkenés miatt 1,5
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.)
2.
Az I. Béla Gimnáziumban a gimnáziumi feladat-ellátási
helyen 17 gimnáziumi osztály mőködhet 45 pedagógus
álláshellyel, mely a pedagógiai munkát közvetlenül segítı
álláshelyet is tartalmazza.
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(A közoktatási típusú sportiskolai képzés felmenı rendszerő
megszervezése és a feladatellátás változása miatt 2,5 pedagógus
álláshely bıvítésével egyidejőleg.)

A kollégiumi feladat-ellátási helyen 7 kollégiumi csoport
(amely az Arany János Kollégiumi Program szerint induló
csoportokat is tartalmazza) mőködhet 13 pedagógus álláshellyel
(mely a pedagógiai felügyelı-pedagógiai munkát közvetlenül
segítı álláshelyeket is tartalmazza). A kihasználtság mutatóinak
fenntartásához – az évközi lemorzsolódást figyelembe véve – az
intézmény engedélyt kap a maximális 27 fıs csoportlétszám
csoportonként legfeljebb 3 tanulóval való átlépéséhez a
kollégiumi csoportok megszervezése során.
Az általános iskolai feladat-ellátási helyen 8 osztály és 6
napközis (alsó és felsı tagozatos) csoport indulhat 20
pedagógus álláshellyel, mely a pedagógiai munkát közvetlenül
segítı álláshelyet is tartalmazza.
Az óvodai feladat-ellátási helyen 3 óvodai csoport indulhat 6
pedagógus és 4 dajka, illetve gondozói álláshellyel.
Összességében az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 84
pedagógus, illetve a pedagógiai munkát közvetlenül segítı,
valamint 4 dajka, illetve gondozó álláshellyel láthatja el
feladatát a feladatellátás változása miatt összességében 2,5
pedagógus álláshely bıvítésével egyidejőleg.
IV.
A Közgyőlés a 2012. szeptembertıl decemberig történı idıszak
finanszírozására az osztályok, csoportok, pedagógus álláshelyek
pontosítása ismeretében – amennyiben indokolt – 2012.
szeptember 30-ig tér vissza.
Határidı: 2012. július 15., illetve 2012. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István
polgármester
V.
A Közgyőlés kijelenti, hogy az önkormányzat fenntartói körén
belül a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetıség.
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A Közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy a
létszámcsökkentési
döntéssel
kapcsolatos
munkáltatói
intézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elıírásai szerint tegyék meg, és arról a
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot
tájékoztassák.
Határidı: 2012. június 30., illetve 2012. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
VI.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatban – a 2/2012. (III.1.)
BM rendelet alapján – az intézményvezetıkkel együttmőködve
készítse el és a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához nyújtsa be az igénylést a létszámcsökkentési
döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásra.
Határidı: 2012. szeptember 15, illetve 2012. szeptember 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
VII.
A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvoda a
2012/2013. nevelési évet 11 gyermekcsoportban szervezze.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
7.

Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
123/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
A Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Baka István Általános Iskola alapító okiratát a
melléklet szerint módosítja.
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2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
aláírására, valamint felkéri a jegyzıt az alapító okiratnak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2012. július 20.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
8.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzata

Közbeszerzési

Kıvári László: 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 – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
124/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 2. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
9.

2012. június 30.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A XIII. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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125/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének
módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Sarkadi
Sándor, a XIII. számú háziorvosi körzet háziorvosa 2012. július
1-tıl 2012. szeptember 1-jéig úgy rendeljen körzetében, ahogy
azt a körzete tartós helyettesítéssel történı ellátása alatt a
Közgyőlés
244/2011.
(XII.1.)
számú
határozatában
meghatározta.
2.
A Közgyőlés jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét
képezı feladat-ellátási szerzıdés módosítását.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Horváth István polgármester

10.

Javaslat a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „"Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ
Kialakítása címő” c. projekt mőszaki ellenıri feladatainak ellátása tárgyában
létrejött megbízási szerzıdés módosítására
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.
Halmai Gáborné: Fontos lenne, hogy a költségekrıl tájékoztatást kapjanak. A végsı határidı
ismert már?
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 32 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: A mőszaki ellenırzés határideje 2011. december 31-én lejárt. Szükséges a
szerzıdés meghosszabbítása. A közbeszerzési eljárás jelenleg még zajlik. Várhatóan
augusztus végén megtörténhet a szerzıdéskötés az új kivitelezıvel.
Kıvári László: A beruházáshoz kapcsolódó résztevékenységek módosításra szorulnak. A
mőszaki ellenırzést az önkormányzat cége végzi, nem kerül több költségbe.
Halmai Gáborné: A beruházással kapcsolatos csúszás komoly teher lehet, többletköltségeket
okoz. Ez mennyivel növeli a költségeket?
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Horváth István: A következı közgyőlésen tájékoztatást fog adni a költségekrıl. 2013. április
végéig kell befejezni az AGÓRA programot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
126/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
„Agóra Szekszárd” projekt mőszaki ellenıri feladatinak
tárgyában létrejött megbízási szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja 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”
projekthez kapcsolódó mőszaki ellenırzésre létrejött megbízási
szerzıdés 2. számú módosítását.
(A szerzıdésmódosítás jelen határozat mellékletét képezi.)
Határidı:
Felelıs:
11.

2012. június 29.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése,
valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c.
pályázat saját forrás kiegészítésére pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
127/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Pályázat benyújtása a „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló kiépítése” (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) c. pályázat
saját forrás kiegészítésére

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzata által megpályázott, „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának
bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló
kiépítése”
címő,
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062
azonosítójú fejlesztést megvalósítja.
2.
A Közgyőlés a 134/2011.(VI.30.) sz. határozat 1. pontja
helyébe a következı rendelkezés lép, egyúttal a 2. pontja hatályát
veszti:
1. „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját
erıként 261 584 696 Ft –ot (104 758 057 Ft önerı, valamint
156 826 639 Ft ÁFA) biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
nettó (Ft)
Év
Beruházási költség
2011
380 839 402
2012
200 000 000
2013
0
2014
0
Összesen
580 839 402
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
nettó (Ft)
Források
2011. év 2012. év 2013. 2014. Összesen
megnevezése
év
év
EU
265 329
139 339
0
0
404 669
Alapokból
718
426
143
igényelt
forrás
összege
A
46 822
24 589
0
0 71 412 202
fejlesztéshez
891
310
hazai
társfinanszíro
zás keretében
biztosított
összeg
A Pályázó
68 686
36 071
0
0
104 758
saját forrása
793
264
057
A beruházás
380 839
200 000
0
0
580 839
összköltsége
402
000
402
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes projekt összeget
az Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre elıre
szóló költségvetési tervében (gördülı tervezés) a felhalmozási célú
bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.”
3.
A Közgyőlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.)
BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás
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kiegészítésére. A Közgyőlés egyúttal nyilatkozik, hogy amennyiben
az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
4.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a
projekt megvalósításához szükséges saját erıt az EU Önerı Alap
támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó
mértékben saját költségvetésében biztosítja.
5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk elıkészítésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
12.

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

Javaslat „A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004)
c. pályázat saját forrásának kiegészítésére pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
128/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Pályázat benyújtása „A Szekszárdi Városi Bölcsıde bıvítése”
(DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004) c. pályázat saját forrásának
kiegészítésére
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által megpályázott „Szekszárdi Városi Bölcsıde
bıvítése” címő, DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 azonosítójú fejlesztést
megvalósítja.
2.
A Közgyőlés 223/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. számú
határozat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját
erıként 4 786 923 Ft –ot biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
bruttó (Ft)
Év
Beruházási költség
2012
323 898
2013
4 463 025
Összesen
4 786 923
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A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
bruttó (Ft)
Források
2012. év
2013. év
Összesen
megnevezése
EU Alapokból
6 154 069
84 797 464
90 951 533
igényelt forrás
összege
A Pályázó saját
323 898
4 463 025
4 786 923
forrása
A beruházás
6 477 967
89 260 489
95 738 456
összköltsége
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében,
valamint a három évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı
tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú
kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3.
A Közgyőlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.)
BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás
kiegészítésére. A Közgyőlés egyúttal nyilatkozik, hogy amennyiben
az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
4.
A Közgyőlés csatolt nyilatkozatban vállalja, hogy a fejlesztés
megvalósításához a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során
a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhetı, a munkanélküli
vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a
közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot
alkalmazza.
5.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges saját erıt az EU Önerı Alap
támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó
mértékben saját költségvetésében biztosítja.
6.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk elıkészítésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
7.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2012. október 6.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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13.

Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
épületében” (DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005) c. pályázat saját forrásának
kiegészítésére pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
129/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Pályázat benyújtása a „Családi napközi bıvítése a Szekszárdi 2. sz.
Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében” (DDOP-3.1.3/D-112012-0005) c. pályázat saját forrásának kiegészítésére

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése nyilatkozik, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által megpályázott „Családi napközi bıvítése a
Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai épületében” címő,
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005
azonosító
számú
fejlesztést
megvalósítja.
2.
A Közgyőlés 204/2011. (X.27.) szekszárdi öh. számú
határozat 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját
erıként 248 982 Ft –ot biztosít az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
bruttó (Ft)
Év
Beruházási költség
2012
248 982
Összesen
248 982
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
bruttó (Ft)
Források megnevezése
2012. év
Összesen
EU Alapokból igényelt forrás összege
4 730 651 4 730 651
A Pályázó saját forrása
248 982
248 982
A beruházás összköltsége
4 979 633 4 979 633
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes projekt összeget az
Önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre elıre szóló
költségvetési tervében (gördülı tervezés) a felhalmozási célú
bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten
szerepelteti.”
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3.
A Közgyőlés pályázatot nyújt be az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.)
BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján saját forrás
kiegészítésére. A Közgyőlés egyúttal nyilatkozik, hogy amennyiben
az önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
4.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges saját erıt az EU Önerı Alap
támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá a fennmaradó
mértékben saját költségvetésében biztosítja.
5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
benyújtásához szükséges pályázati dokumentációk elıkészítésére,
továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
aláírására, a jegyzıt azok ellenjegyzésére.

Határidı:
Felelıs:

14.

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

Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával
kapcsolatban
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a szinten tartást nem tartja indokoltnak,
javasolja az 5%-os csökkentést a makrogazdasági helyzet jövıben történı, valószínősíthetı
változására tekintettel. Komoly beruházások valósultak meg, úgy gondolja a bizottság, hogy
erre tekintettel 5%-kal csökkenthetı lenne a szolgáltatás díja.
Horváth István: Komoly fejlesztések történtek az elmúlt idıszakban, a Magyar Energia
Hivataltól a szolgáltatási ár csökkentését fogják kérni.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Mivel az önkormányzat árhatósági szerepe megszőnt, fontos lenne, hogy a
lakosságot is tájékoztassák ezzel kapcsolatban, illetve arról, hogy milyen fejlesztések,
beruházások valósultak meg.
Horváth István: Az év elején megtartott fórumokon megtörtént a tájékoztatás. Következı
ülésre meghívhatják az ALFA-NOVA Kft. vezetıjét, hogy adjon tájékoztatást a
fejlesztésekrıl.
Kıvári László: Megfontolásra javasolja, hogy a bizottsági üléseken hozott döntésekrıl a
tárgyalt napirendekrıl készüljön újságcikk, mely jelenjen meg a Szekszárdi Vasárnapban.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
130/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Állásfoglalás a távhı- és használati melegvíz szolgáltatás
ármegállapításával kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 57/D. §
(4) bekezdésén alapuló felhatalmazás alapján a távhı- és
használati
melegvíz
szolgáltatás
ármegállapításával
kapcsolatban a következı állásfoglalást adja:
A körülményekre és a jogszabályi háttérre tekintettel javasolja,
hogy a Hivatal által megállapítandó hatósági ár ösztönözze a
távhı és használati melegvíz biztonságos és költséghatékony
termelését, szolgáltatását, a hatékony gazdálkodást, a
szolgáltatás minıségének javítását, a távhıvel való
takarékosságot, ugyanakkor biztosítsa az elvárt nyereséget a
szolgáltató számára, valamint biztosítsa a folyamatos termelés
és biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit. Figyelembe kell
venni a kapcsolt (gázmotor által termelt hı és villamos energia)
és a lehetséges fejlesztések során megvalósuló megújuló
energiaforrással történı hıtermelés kimutatható gazdasági és
környezetvédelmi elınyeit. Az ármegállapításkor ugyanakkor
tekintettel kell lenni a fogyasztói oldal fizetıképességére, és a
fizetıképesség megırzésére is.
A Közgyőlés javasolja a lakossági és az intézményi
távhıszolgáltatással kapcsolatos 2012. évi díjak 5 %-kal történı
csökkentését a makrogazdasági helyzet jövıben történı,
valószínősíthetı változására tekintettel.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az állásfoglalásáról a
Magyar Energia Hivatalt írásos formában, postai úton értesítse.
Határidı: 2012. július 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
15.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Dél-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Egyesületbıl történı kilépésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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 11 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
131/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Kilépés
a
Dél-Dunántúli
Egyesületbıl

Regionális

Egészségügyi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elhatározza,
hogy
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi
Egyesületben fennálló tagságát megszünteti, az Egyesületbıl
2012. július 1. napjával kilép.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a tagság
megszüntetése iránt szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.

Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási
megállapodások módosítására, megállapodások kötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
132/2012. (VI.28.) szekszárdi öh.
Közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött
feladat-ellátási megállapodások módosítása, megállapodások
kötése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a
Gyermeklánc Óvodára vonatkozóan gyógytestnevelési feladatok
ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás 1. számú melléklet
szerinti módosítását elfogadja.
2.
A Közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendı
feladat-ellátási megállapodást a Városi Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozóan a 2. számú
melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.
3.
A Közgyőlés a Szekszárd és Medina Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása és a Szekszárd és Térsége Többcélú
22

Kistérségi Társulás között közoktatási feladatok ellátására kötendı
feladat-ellátási megállapodást a 3. számú melléklet szerinti formában
elfogadja.
4.
A Közgyőlés felkéri az alpolgármestert a megállapodások
aláírására.
Határidı: 2012. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva alpolgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.
A Közgyőlés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás között 2011.
szeptember 5-én létrejött feladat-ellátási megállapodás felbontását
tudomásul veszi.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
17.

Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés B.) változatát javasolja a
közgyőlésnek elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
133/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Ajánlat a szılıhegyi sportpálya hasznosítására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése nem támogatja Hahn János (Szekszárd, Mikes u.
24.) kérelmét és nem kívánja értékesíteni a szekszárdi 0629/25
hrsz-ú, sportpálya megnevezéső, 6338 m2 alapterülető ingatlant,
teniszcentrum kialakítása céljából.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
vizsgálja meg, miként lehetne a jelenleginél hatékonyabban
hasznosítani a szılıhegyi sportpályát, akár építési telkek
kialakításával.
Határidı: 2012. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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18.

Külföldi meghívások
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 2012. évi nyári idıszakra vonatkozóan az
fogadja el az elıterjesztésben szereplı külföldi meghívásokat. Továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a kiutazó delegációk tagjainak kijelölésével kapcsolatos feladatok
koordinálására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
134/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Külföldi meghívások
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012. évi nyári idıszakra vonatkozóan az alábbi
külföldi meghívásokat fogadja el:
- Facsádi Napok és a bunyaszekszárdi emlékünnepségre szóló
meghívás,
- Lugosi Búcsúra szóló meghívás (augusztus 14-16.),
- waregemi lóversenyre szóló meghívás (augusztus 25-29.),
- a bietigheimi Pferdemarktra szóló meghívás (augusztus 31szeptember 4.)
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a kiutazó
delegációk tagjainak kijelölésével kapcsolatos feladatok
koordinálására.
2.) A Közgyőlés a szeptember 20-23. között megrendezendı
Szüreti Napokra a polgármester által megjelölt testvér- és
partnervárosi delegációkat hívja meg.
3.) A Közgyőlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a külföldi kiutazásokkal és a Szüreti Napokra történı
meghívásokkal kapcsolatos elıkészületeket tegye meg és
gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a 2012. évi költségvetés
„Egyéb általános kiadások” címő, a 42305. sz. ügyletkód
(nemzetközi kapcsolatok) alatt betervezett elıirányzat terhére.
Határidı:
Felelıs:

2012. július 30.
Horváth István polgármester
Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı
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19.

Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti pályázatához elvi
hozzájárulás kérése
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
135/2012. (VI.28.) szekszárdi öh
Micimackó Alapítvány Családi Napközi bıvítése iránti
pályázatához elvi hozzájárulás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elvi hozzájárulását adja a Micimackó Alapítvány családi
napközi létrehozásához benyújtandó TÁMOP 2.4.5-12/1. számú
pályázatához.
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
20.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén alpolgármester úr nem tudott részt
venni, ezért a bizottság a beszámolót a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Milyen mőszaki hiányosságok voltak? Milyen nagyságrendőek? Ezzel
kapcsolatban milyen teendık vannak? Szerepel az elıterjesztésben, hogy a társulás területén
közszolgáltatást végzı társaságoknál nem probléma az, hogy ha van külsı ajánlat is. Viszont
lehet, hogy a szolgáltatási területen a lakossági közszolgáltatókat a közületi győjtésbıl
megpróbálják kivenni. Ezt hogyan tudják? Olcsóbb szolgáltatást nyújtanak? Elég sok helyen
szerepel, hogy vannak vitás kérdések, melyek anyagi és jogi természetőek. Arról is szeretne
tájékoztatást kérni, hogy milyen jogi lépések történtek?
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl az elıterjesztést,
tekintettel arra, hogy Ács Rezsı alpolgármester a mai ülésen nincs jelen.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés -melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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21.

Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl az elıterjesztést
tekintettel arra, hogy további egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
22.

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

Horváth István: Az önkormányzat 1 milliárd Ft-ot nyert az EU Önerı alapra vonatkozóan.
Május 31-én megnyílt a strand és élményfürdı.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Többen megkeresték azzal kapcsolatban, hogy az uszoda bezárt a strand
megnyitásával párhuzamosan. Van arra lehetıség, hogy az úszni szeretı lakosoknak ezt a
szolgáltatást valamilyen módon itt a városban biztosítsák?
Horváth István: 5 fı jelezte, hogy szeretne úszni az uszodában. Javasolja, hogy az
érdeklıdıket a Vízmő Kft. vezetése felé irányítsák. Van arra lehetıség, hogy reggel 9 óra
elıtt használják az úszómedencét az élményfürdıben.
Kıvári László: A nagy viharok során az Országzászló megsérült. Mikor várható a
helyreállítása?
Horváth István: Kérte a kollégákat, hogy a legegyszerőbb és legfunkcionálisabb módon
történjen meg a helyreállítás. A teljes emlékmő rekonstrukciója a késıbbiekben fog
megtörténni.
Ilosfai Gábor: Korábban feltett interpellációira polgármester úr írásban ígért választ, melyet
nem kapott meg.
Horváth István: A válasz elkészítése folyamatban van.
Kıvári László: AZ E-ON facsonkításával kapcsolatos téma szerepelt a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság napirendjén. Felkérték a hivatalt, hogy a téli idıszakban történjen meg
elızetesen a fák felmérése, kijelölése, és szakember jelenlétében történjen a gallyazás a
jövıben.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A határozati javaslat kiegészítését javasolja a kiküldésre került
anyagban szereplı kiegészítés szerint.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
136/2012. (VI.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
végrehajtásáról

Közgyőlési

határozatok

I.)
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
a
49/2011.(IV.7.),
58/2012.(IV.27.),
Közgyőlése
74/2012.(IV.27.),
79/2012.(IV.27.),
82/2012.(IV.27.),
86/2012.(IV.27.), 88-92/2012.(V.24.), 93/2012. (V.24.)
szekszárdi
öh.
1-3.
pontjai,
94-99/2012.(V.24.),
100/2012.(V.24.) szekszárdi öh. 1. pontja, 101/2012.(V.24.),
102/2012. (V.30. szekszárdi öh. 1-2. pontjai, 103/2012.(V.30.),
105/2012.(V.30.), 107-113/2012.(V.30.), 116-117/2012.(V.30.),
118/2012.(V.31.)
szekszárdi
öh.
számú
határozatok
végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló
beszámolót jóváhagyja.
2.) A Közgyőlés a 75/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. határidejét
2012. december 31-ig meghosszabbítja.
3.) A Közgyőlés a 240/2011. (XII.1.) szekszárdi öh. határidejét
2012. december 31-ig meghosszabbítja.
4.) A Közgyőlés a 72/2012. (IV.27.) szekszárdi öh. határidejét
2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
5.) A Közgyőlés a 30/2012. (III.1.) szekszárdi öh. mellékletét
képezı intézkedési terv 1. pontjában meghatározatott feladat
végrehajtásának
határidejét
2012.
szeptember
30-ig
meghosszabbítja.”
II.) A Közgyőlés a 80/2012 (IV.27.) szekszárdi öh. 1. pontját
visszavonja, egyúttal kiegészíti az alábbi 4. ponttal:
„4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az
elszámolásokhoz szükséges közös nyilatkozat aláírására.”
Határidı: 2012. június 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
III.) A Közgyőlés a 93/2012. (V.24.) szekszárdi öh. V. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„V. A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a 2012. évi üzleti tervet 2012.
szeptember 30-ig dolgozza át és terjessze a Közgyőlés elé.”
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Határidı: 2012. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bay Attila ügyvezetı igazgató
23.

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Köszönti az ülésteremben Hajós Éva és Kovácsné Kaszás Beatrix
intézményvezetı asszonyokat, pályázókat.
1.) Az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetıjének megbízása
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a pályázót meghallgatta, és javasolja a
közgyőlésnek Hajós Éva megbízását meghosszabbítani 2017. július 31-ig.
Hajós Éva: Ismerteti pályázatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
137/2012. (VI.28.) szekszárdi öh.
Az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola,
Kollégium, Általános Iskola és Óvoda intézményvezetıjének
megbízása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.
§-a és a 102. § (2) bekezdés e) pontja, a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 12-14. §-ai és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
rendelkezı 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az I.
Béla Gimnázium magasabb vezetıi feladatának ellátásával
2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig
Hajós Évát
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. július 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
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2.) A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıjének
megbízása
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a pályázót meghallgatta, és javasolja a
közgyőlésnek Kovácsné Kaszás Beatrix asszony megbízását meghosszabbítani 2017. július
31-ig.
Dr. Hadházy Ákos 10 óra 11 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Kovácsné Kaszás Beatrix: Az írásban benyújtott pályázatát nem kívánja kiegészíteni.
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:
138/2012. (VI.28.) szekszárdi öh.
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményvezetıjének megbízása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010.
(I.19.) OKM rendelet 3. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja, a nevelésioktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 12-14. §-ai és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
rendelkezı 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a
Városi Nevelési Tanácsadó magasabb vezetıi feladatának
ellátásával 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig
Kovácsné Kaszás Beatrixt
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidı: 2012. július 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 13 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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