Szám: IV.64-5/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. április 25-én (csütörtökön) 9
óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán,
Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Fajszi Lajos, Zaják Rita képviselı

Ülés közben érkezett:

Ilosfai Gábor, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

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

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Napirend elıtt:
Horváth István: Köszönti a kínai testvérváros, Dinghai delegációját. Hangsúlyozza, hogy
szimpatikus fogadtatásban részesültek a tavalyi hivatalos útjukon és számos területen lát
késıbbi együttmőködési lehetıséget a Kína gazdaságilag egyik legdinamikusabb területén
fekvı Dinghai városával.
Pan Guoning (tolmács segítségével): Köszöni a fogadtatást az önkormányzat részérıl, és
bemutatja a delegáció tagjait. Gödöllın a magyar és a kínai testvérvárosok konferenciáján
vettek részt. Rengeteg lehetıséget látnak abban, hogy a meglátogatott cégekkel
1

Kgy0425jkv

együttmőködést alakítsanak ki a jövıben. A kommunális szolgáltatási területen is látnak
együttmőködési lehetıségeket, de Szekszárd gyönyörő fekvése és természeti adottságai,
illetve magas szintő borkultúrája vonzó lehet kínai üzletemberek és turisták számára is.
Horváth István: Bízik benne, hogy az önkormányzati cégeknek is lehetıségük lesz
egymással tapasztalatot cserélni, az újabb kínai technológiákat megismerni. A delegáció
tagjainak további jó munkát kíván.
A delegáció tagjai távoznak az ülésterembıl.
Horváth István: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
NYILVÁNOS ÜLÉSRE:
•

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú Támogatási Szerzıdés jóváhagyása
(119. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti közbeszerzési
szabályzatának elfogadására
(120. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának
biztosítására
(122. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉSRE:
•

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az Élményfürdı
mellett, II. ütemben megvalósuló uszoda pályázatában önerı vállalására
(121. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 4. napirendi pontot – 116. sz.
elıterjesztést - a közgyőlés vegye le napirendjérıl. Javasolja továbbá a meghívóban szereplı
9. napirendi pont – 118. sz. elıterjesztés - zárt ülésen történı tárgyalását.
A polgármester szavazásra teszi fel a 119., 120., 122. sz. elıterjesztések nyilvános ülés
napirendjére történı felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Ilosfai Gábor 9 óra 22 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
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Szavazásra teszi fel a 121. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 116. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 118. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2
tartózkodással elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott,
és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(110. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-mőszaki Tervtanács 2012. évi mőködésérıl
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló
20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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6.

Beszámoló az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

7.

Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
társulási megállapodás módosításának jóváhagyására
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

8.

Köznevelési intézmények mőködési költségeinek
Intézményfenntartó Központtal
(98. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

9.

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési
szerzıdés jóváhagyására
(111. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak
2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
mőködésérıl
(106. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat a Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésére
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
(54. sz. elıterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került.)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

15.

Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtására a
Szekszárdi alsóvárosi temetıbıvítés I. ütemének megvalósítására
(117. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4

megosztása a Klebelsberg

Kgy0425jkv

16.

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

17.

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását, valamint a közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre
(105. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának
elfogadására
(114. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

19.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. I. negyedév)
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

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

21.

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról (tájékoztató1)
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl (tájékoztató2)

22.

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú Támogatási Szerzıdés jóváhagyása
(119. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti közbeszerzési
szabályzatának elfogadására
(120. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz
burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának
biztosítására
(122. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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ZÁRT ÜLÉS:
25.

Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

26.

Javaslat „Szekszárd a Városért mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(112. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.

Alapítói hozzájárulás a Vagyonkezelı Kft. részére hitelfelvétel céljából
(95. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.

Javaslat a 2013. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

29.

Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

30.

Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(107. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

A víziközmő rendszer átalakításával, az új víziközmő-szolgáltató mőködésének
megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(118. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

32.

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az Élményfürdı
mellett, II. ütemben megvalósuló uszoda pályázatában önerı vállalására
(121. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …../2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(110. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 21/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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 a rendelettervezetet elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Az ingatlanadó és telekadó bevezetésével és a behajtás módjával nem
értenek egyet. A bevallások feldolgozása sokat csúszott, valaki most duplán kapta meg a
számlát, melyet nem tudnak kifizetni. Elhangzott az ígéret, hogy a testület felülvizsgálja majd
ezt a rendeletet, ez még nem történt meg.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 22/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 77/2013.(IV.25.) határozata
a 2012. évi belsı ellenırzésekrıl szóló tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
1.
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek
feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1)
bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 119. §-ában foglaltakra, valamint a
költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı
ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben
meghatározottakra az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó
intézmények 2012. évben lefolytatott belsı ellenırzésekrıl
szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri továbbá a jegyzıt az intézkedési
terv elkészítésére.
Határidı:
Felelıs:
3.

Beszámoló az Önkormányzati
mőködésérıl
(109. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

2. pont tekintetében: 2013. június 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Építészeti-mőszaki

Tervtanács

2012.

évi

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót 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 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 78/2013.(IV.25.) határozata
az Önkormányzati Építészeti-mőszaki Tervtanács 2012. évi
mőködésérıl szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
Építészeti-mőszaki Tervtanács 2012. évi mőködésérıl szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
4.

2013. április 25.
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló
20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(99. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 23/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
helyben
központosított
közbeszerzésekrıl
szóló
20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja az alábbi módosítással:
A rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lépjen:
„c) Szekszárd város egész területén turisztikai és egyéb célú építmény létesítése esetén,
indokolt esetben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a parkolóhely megváltási díjat legfeljebb
50%-ig mérsékelheti.”
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Mit jelent a kereskedelmi területre történı kiterjesztés?
Kıvári László: Az egész város területére vonatkozóan javasolják, hogy a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság mérsékelhesse a díjat és nem csak turisztikai fejlesztéseknél, hanem egyéb
más beruházás esetén.
Halmai Gáborné: Nem szerepel benne, hogy az „egyéb vállalkozás” mire terjed ki, ez
bármilyen célra kiterjedhet. Megítélése szerint a kereteket, a célirányt meg kellene határozni.
Kıvári László: A rendelet elıírja a vállalkozások számára, hogy milyen beruházáshoz
mekkora számú parkolóhelyet kell biztosítani. Minden eset más és más lehet, nem szerették
volna ezért behatárolni.
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 35 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 11 fı képviselı.
Máté Péter: A bizottság szándéka az, hogy nemcsak turisztikai jellegő építésnél, hanem
például egy élelmiszer áruház bıvítésénél is lehessen a bizottságnak mérlegelési,
méltányossági jogköre indokolt esetben.
Halmai Gáborné: A vállalkozás jellegét fontos lenne meghatározni. A közgyőlés ezt a
hatáskört ne adja át a bizottságnak, mert az elvek nem tisztázottak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 24/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.
5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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6.

Beszámoló az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
(96. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı: Szekszárd egy olyan kezdeményezést tudott elindítani teljes összhangban a
kistelepülésekkel, ami a jövı szempontjából elıremutató. A társulás 19 taggal kezdte meg
mőködését, jelenleg 58 tagja van, ebbıl 57 Tolna megyei település, 1 pedig Fejér megyei
település. 123.000 lesz az ellátott lakosságszám.
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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 79/2013.(IV.25.) határozata
az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és
Közszolgáltatási Társulás mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjának alapján elfogadja az
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás mőködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót.
Határidı:
Felelıs:
7.

2013. április 25.
Horváth István polgármester

Javaslat az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási Társulás
társulási megállapodás módosításának jóváhagyására
(97. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi 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 – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 80/2013.(IV.25.) határozata
az Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és
Közszolgáltatási
Társulás
társulási
megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján az
Elsı Magyar Önkormányzati Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás
társulási
megállapodásának
módosítását
az
elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert,
hogy a Társulási Tanács elnökeként a társulási megállapodást
aláírja.
Határidı:
Felelıs:
8.

2013. április 25.
2. pont tekintetében: 2013. június 30.
Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester

Köznevelési intézmények mőködési költségeinek megosztása a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal
(98. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Ács Rezsı: A jogszabályok pontosan meghatározták hogyan legyenek a költségek megosztva.
A megállapodás tervezetet az intézményfenntartó központ vezetıjével egyeztették, az
önkormányzat érdekeit maximálisan szolgálja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: Létszám kérdésében még egyeztetnek?
Ács Rezsı: Igen, még nem tisztázott hogy a nem szakmai létszám, a gazdasági ügyintézık
munkája hogyan fog alakulni. A gazdasági ügyintézık nélkül az önkormányzat nem tudja az
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intézményeket mőködtetni, a költségvetés tartása és a szigorú gazdálkodás csak úgy tartható
fenn, ha az intézményeknél ott maradnak az önkormányzat személyi állományába tartozó
ügyintézık. Valamilyen megosztásra fog sor kerülni, de ez a tanév végét követıen lesz
tisztázható.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: A fénymásoló gépek, nyomtatók üzemeltetésénél a karbantartás és a festék
beszerzése az önkormányzat költsége. A gyakorlatot vissza kell igazolni, pár hónap múlva
vizsgálják felül a költségek megosztását ezen a területen.
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 45 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Horváth Kálmán elhagyja
az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Ács Rezsı: Több céggel készíttettek felmérést. Kódolható gépek lennének célszerőek. Május
végéig felmérik az eszközöket, és a nyári idıszakban meg fogják tenni a korrekciót.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 81/2013.(IV.25.) határozata
a köznevelési intézmények mőködési költségeinek
megosztásáról
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központtal
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendı, mőködési költségek viselésének szabályairól szóló
megállapodást az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza
megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:
9.

a

polgármestert

a

2013. április 25.
2. pont tekintetében: 2013. május 31.
Horváth István polgármester

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı vagyonkezelési
szerzıdés jóváhagyására
(111. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Horváth Kálmán 9 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 82/2013.(IV.25.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı
vagyonkezelési szerzıdés jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötendı, a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola elhelyezését
szolgáló Szekszárd, Szent László u. 8-12. szám alatti, 1803
hrsz-ú ingatlan, valamint az intézmény elhelyezéséhez
szükséges ingó vagyon vagyonkezelésbe adásáról szóló
vagyonkezelési szerzıdést
- az elıterjesztés szerinti
tartalommal - jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon az ingó eszközök – vagyonkezelési szerzıdés 1.
számú mellékletét képezı vagyonleltár – szerinti átadásáról.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza
vagyonkezelési szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

10.

a

polgármestert

a

2013. április 25.
2. és 3. pont tekintetében: 2013. május 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

intézményi

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 83/2013.(IV.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási
intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a közoktatási intézményfenntartó társulásaira
vonatkozó társulási megállapodások alapján a társulások 2012.
évi szakmai és pénzügyi beszámolóját megtárgyalta és
elfogadja.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt a beszámolónak a
társulásokban érintett önkormányzatok részére történı
megküldésére.

11.

Határidı:

2013. május 15.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
mőködésérıl
(106. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 84/2013.(IV.25.) határozata
a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012.
évi mőködésérıl szóló beszámoló jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján elfogadja a
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 25.
Horváth István polgármester

Máté Péter 9 óra 54 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
12.

Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a mai ülésen szekszárdi 6313/28 hrsz-ú út elnevezésérıl döntsön
csak a közgyőlés. Javasolja a közterület elnevezéseként Napfény köz elnevezést. A többi
közterület vonatkozásában a májusi közgyőlésen döntsenek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 85/2013.(IV.25.) határozata
a szekszárdi 6313/28 hrsz-ú közterület elnevezésérıl
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
szekszárdi 6313/28 hrsz-ú utat az alábbiak szerint nevezi el:
Napfény köz
II. A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidı: II. pont tekintetében: 2013. május 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
13.

Javaslat a Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésére
(94. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 86/2013.(IV.25.) határozata
a Vagyonkezelı Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés
kiegészítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. között létrejött vagyonkezelési
szerzıdés kiegészítését azzal, hogy az önkormányzati
tulajdonban álló Szekszárd, Garay tér 1-7. sz. alatti ingatlan
tekintetében ingatlan-nyilvántartáson kívüli használati jogot
biztosít a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerzıdés
kiegészítés elkészítésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert
és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját a
szerzıdés kiegészítésének aláírására, a jegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

14.

2013. május 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
(54. sz. elıterjesztés, mely a 2013. február 28-i ülés anyagával kiküldésre került.)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a mai ülésen a közgyőlés csak arról hozzon döntést, hogy az
Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi tagjainak létszámát 5
fıben határozza meg, és a kuratórium tagjainak megválasztásáról a közgyőlés a következı
ülésén döntsön.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a Ács Rezsı alpolgármester által megfogalmazott
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 87/2013.(IV.25.) határozata
az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány
kuratóriumi tagjainak létszámának meghatározásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány
kuratóriumi tagjainak létszámát 5 fıben határozza meg.
2.) A Közgyőlés a kuratórium tagjainak megválasztásáról a
következı ülésén dönt.

15.

Határidı:

1. pont tekintetében: 2013. április 25.
2. pont tekintetében: 2013. május 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Javaslat a Jövınk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat
benyújtására
a
Szekszárdi
alsóvárosi
temetıbıvítés
I.
ütemének
megvalósítására
(117. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 88/2013.(IV.25.) határozata
pályázat benyújtásáról a Jövınk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz a Szekszárdi alsóvárosi temetıbıvítés I.
ütemének megvalósítására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése jóváhagyja „A szekszárdi Alsóvárosi temetı
bıvítése - I. ütem” címő pályázat benyújtását a Jövınk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.
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2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése biztosítja a projekt I. ütemének megvalósításához
szükséges 67.294.312 Ft önerıt a 2013. évi költségvetés terhére.
Határidı:
Felelıs:

16.

2013. április 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

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

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 89/2013.(IV.25.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” címő,
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési
megállapodásának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat kapcsán létrejött Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodás 3. számú módosítását jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá
az aljegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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17.

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását, valamint a
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton
való részvételre
(105. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 90/2013.(IV.25.) határozata
intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását,
valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések
megvalósítását célzó pályázaton való részvételrıl
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
jóváhagyja az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó
fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 8/2013 (III.29) BM rendelet alapján az önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
támogatásokra vonatkozó pályázatok benyújtását az alábbiak
szerint:
1. A Közgyőlés a 8/2013. (III.29) BM rendelet 2. pontja alapján
az 1.számú Óvoda Kindergarten Bajcsy Zs. utcai
intézményének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése 37.459.647
Ft, ebbıl az igényelt támogatás 29.967.718 Ft, önerıként
7.491.929 Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetés pályázati
tartalék kerete terhére.
2. A Közgyőlés a 8/2013. (III.29) BM rendelet 3. pontja alapján
a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
tornatermének infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
benyújtott pályázathoz, melynek összköltségvetése 24.730.013
Ft, ebbıl az igényelt támogatás 19.784.010 Ft, önerıként
4.946.003 Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetés pályázati
tartalék kerete terhére.
3. A Közgyőlés a 8/2013. (III.29). BM rendelet 4. pontja alapján
a Kerékpárút közvilágítás kiépítésére benyújtott pályázathoz,
melynek összköltségvetése 12.500.000 Ft, ebbıl az igényelt
támogatás 10.000.000 Ft, önerıként 2.500.000 Ft-ot biztosít a
2013. évi költségvetés pályázati tartalék kerete terhére.
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II. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, valamint az aljegyzıt a pályázat
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

18.

2013. április 25.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2013-2016.)
elfogadására
(114. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját az alábbi módosítással
•
a Humán Bizottság hatásköreinél csak a sporttal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
szerepeljenek.
•
a sportkoncepció VI. pontjában a „Kiemelt városi sportrendezvények”–nél a Gemenci
nagydíj is kerüljön feltüntetésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Humán Bizottság
kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 91/2013.(IV.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (20132016.) elfogadásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját az
alábbi módosítással elfogadja és döntéseinél a benne foglaltakat
irányadónak tekinti:
•
a Humán Bizottság hatásköreinél csak a sporttal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök szerepeljenek.
•
a sportkoncepció VI. pontjában a „Kiemelt városi
sportrendezvények”–nél a Gemenci nagydíj is kerüljön
feltüntetésre.
2.
A közgyőlés felkéri állandó bizottságait, valamint a
Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeit, hogy a
szakterületükre vonatkozóan évente tekintsék át a lehetséges
fejlesztési lehetıségeket, a források biztosítása érdekében
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keressenek pályázati lehetıségeket, és az ehhez szükséges
költségvetési támogatásokra tegyenek javaslatot.

19.

Határidı:

2013. április 25.
2. pont tekintetében: 2014. március 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2013. I. negyedév)
(92. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 92/2013.(IV.25.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
szóló beszámolóról (2013. I. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2013. január 1. – 2013. március
31. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
20.

2013. április 25.
Horváth István polgármester

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

Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı: Az építményadó és telekadó bevallások feldolgozása áprilisra fejezıdött be. Most
már érdemben is ismerik az adatokat. Nem egységes szerkezetben, de minimálisan 10%-os
mértékben csökkenteni fogják a helyi építményadónak, valamint telekadónak a mértékét.
Halmai Gáborné: A lakosok egymáshoz közel esı idıpontban kapták meg a tavalyi évi
fizetési kötelezettségrıl és az idei évi fizetési kötelezettségrıl a csekket. Nem tudják befizetni,
és nincs információjuk, hogy ilyen esetben mit lehet tenni.
Horváth István: Az adóhatóságot fogja kérni arra, hogy a részletfizetés lehetıségét adják
meg a lakosok számára, hogy nyilván ne legyen semmiféle költségük, a tavalyi év és az ide
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elsı félév összeért, és ez valóban probléma, kamatmentes részletfizetéssel lehet segíteni a
lakóknak.
Ács Rezsı: Valóban eljárásjogilag ez a megoldás, azonban ez azt jelenti, hogy ezt
mindenkinek kérelmezni kell, automatikusan erre lehetıséget nem biztosítanak, egyedi
kérelmet kell benyújtani. A kamatmentes részletfizetést lehetıvé teszi az Art. Ezt biztosan
meg fogják adni, az az érdekük, hogy a lehetı legkisebb mértékben terheljék a lakosságot és
úgy szeretnék megoldani a csökkentést, ha erre az adójogszabályok lehetıséget adnak, hogy a
második félévi részletnél ez kompenzálásra kerüljön.
Horváth István: A Civil Kerekasztallal közös fórumot tartottak. A kerekasztal vezetısége
megköszönte az önkormányzat korrekt együttmőködését, és pozitívan nyilatkoztak az elmúlt
évben közösen megrendezett programokról. A Mővészetek Háza elkészült, a megnyitó egy
koncert keretében kerül megrendezésre.
Máté Péter 10 óra 6 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Dr. Göttlinger István: Az adóhatósági jogkört a jegyzı gyakorolja. Szekszárd lakosai nem
szenvednek hátrányt azért, amiért a torlódás kialakult a bevallások feldolgozása során.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 93/2013.(IV.25.) határozata
a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
szóló beszámoló jóváhagyásáról
I.) 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése 26/2013.(II.28.), 27/2013.(II.28.) határozat 3.
pontja, 30/2013.(II.28.), 32/2013.(II.28.), 41-42/2013.(II.28.),
44/2013.(II.28.), 54-55/2013.(III.28.), 57-58/2013.(III.28.), 6061/2013.(III.28.),
66-67/2013.(III.28.),
68/2013.(III.28.)
határozat IV. pontja, 69/2013.(III.28.), 74-76/2013.(III.28.)
számú határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyőlés az 52/2013.(II.28.) határozat határidejét 2013.
május 31-ig meghosszabbítja.
II.) A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Lakható Szekszárdért Egyesület között létrejött
együttmőködési megállapodás 4. pontjában a visszafizetési
kötelezettség határidejét 2013.május 31. napjára módosítja. A
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás módosításának aláírására.
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III.) A Közgyőlés a 228/2010.(XI.21.) határozatának VI. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
„1./ A Közgyőlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. tv. 4. § (1)
bekezdése alapján a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. Felügyelı
Bizottságának tagjaivá 2010. október 21-i hatállyal 2014.
október 21. napjáig a következı személyeket választja meg:
Dr. Balás Ákos elnök
Horváth Jánosné tag
Molnár Márta tag
2./ A Közgyőlés felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy a cég
alapító okiratát a jelen határozatnak megfelelıen módosítsa. A
módosítást követıen az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot juttassa el az Önkormányzathoz.”
Határidı:

2013. április 25.
II. pont tekintetében: 2013. május 5.
III. pont tekintetében: 2013. május 15.

Felelıs:

Horváth István polgármester
III.) pont tekintetében: Bay Attila ügyvezetı
igazgató

Máté Péter 10 óra 7 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
21.

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról (tájékoztató1)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
- Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl (tájékoztató2)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót – határozathozatal nélkül – tudomásul vette.
22.

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009
azonosítószámú
jóváhagyása
(119. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Támogatási

Szerzıdés

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 94/2013.(IV.25.) határozata
a
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009
azonosítószámú
Támogatási Szerzıdés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
jóváhagyja
a
"Barátságban
a
természettela
természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium
laboratóriumában”
címő,
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009
azonosítószámú projekt Támogatási Szerzıdését, valamint az
annak elválaszthatatlan mellékletét képezı konzorciumi
megállapodást.
Határidı:
Felelıs:
23.

2013. április 25.
Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti közbeszerzési
szabályzatának elfogadására
(120. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 95/2013.(IV.25.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata eseti
közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
"Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra
fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában ” tárgyú,
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú projekthez
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárások
lefolytatásával,
dokumentálásával, valamint az ajánlatkérı nevében eljáró és az
eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos
szabályokról, feladat- és felelısségi rendrıl szóló eseti
közbeszerzési szabályzatot jóváhagyja.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 25.
Horváth István polgármester
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24.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének (Béla király tér
rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel
határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához szükséges
pótmunkák többletforrásának biztosítására
(122. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 96/2013.(IV.25.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat I. ütemének
megvalósításához szükséges pótmunkák többletforrásának
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
kötelezettséget vállal, hogy a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat keretében
megvalósításra kerülı I. ütem (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel
határos Vár köz burkolatának felújítása) megvalósításához a
szükséges pótmunka többletforrást, 6.959.637 Ft összeget a
2013. évi költségvetés Pályázati Tartalék keret terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2013. április 25.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 10 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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20. napirendi pont:
Ács Rezsı: A költségvetés tárgyalása során nem hangzott el, hogy valóban megígérték, hogy
az építmény és telekadó mértékét felül fogják vizsgálni. Ez a májusi közgyőlésen meg is fog
történni. Maga az egésznek a feldolgozása áprilisban fejezıdött be 100 %-osan egyébként.
Valamennyi adóbevallás még nincs is itt bent, most érkeztek abba a fázisba, hogy érdemben
ismerik az adatokat és a közgyőlés elıtt kinyilatkoztathatják, hogy nem egységes
szerkezetben, de minimális 10 %-os mértékben csökkenteni fogják a helyi építményadónak,
valamint a telekadónak a mértékét. Nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet összemosni szociális
szempontokkal, dolgoznak azon is, hogy ehhez kapcsolódóan egy olyan szociális támogatási
rendszert dolgozzanak ki, amelybıl a rászorulók tovább tudják majd mérsékelni az álaluk
fizetendı adó mértékét. Ez az oka annak, hogy ezt eddig nem tudták a közgyőlés asztalára
letenni, de május végére biztosan le fogják tenni, hogy ne maradjon a levegıben a téma.
Horváth István: Most folyik az adatok elemzése, a mértékek csökkentése nem egységes lesz, a
multicégek esetében marad a mérséklés, a lakosságot érinti majd a csökkentés, és adott esetben a helyi
vállalkozókat.
Halmai Gáborné: ua. marad
Horváth István: Az adósokat fogja is kérni arra, hogy a részletfizetés lehetıségét adják meg a
lakosok számára, hogy nyilván ne legyen semmiféle ilyen költségük, nyilván a tavalyi év és az idei
elsı félév összeért, és ez valóban probléma, kamatmentes részletfizetéssel lehet segíteni a lakóknak.
Ács Rezsı: Valóban eljárásjogilag ez a megoldás, azonban ez azt jelenti, hogy ezt mindenkinek
kérelmezni kell, automatikusan a jogszabályok erre lehetıséget nem biztosítanak, egyedi kérelmet kell
benyújtani, ebben az Erikáék segítenek természetesen. Azt is látni kell, hogy létszámbıvítés nélkül
dolgozták fel ezt a hihetetlen mennyiségő, közel 20.000 bevallást, ezért nyilván elnézést kérünk, hogy
csúsztunk. Ez egy tavaly elfogadott rendelet, nyilván nagyon sok embernek nehézséget jelent a fizetés,
ha összecsúszik, ha nem csúszik össze, de ezt egyébként mindenki tudta, ki lehetett számolni, ezzel
nyilván valakinek nehézséget okoz, de van aki kalkulálhatott vele és tudott volna erre készülni, de
nyilván ezzel most nem fogunk foglalkozni. A kamatmentes részletfizetést lehetıvé teszi az Art. Ezt
biztosan meg fogják adni, az az érdekük, hogy a lehetı legkisebb mértékben terheljék a lakosságot és
úgy szeretnék megoldani a csökkentést, ha erre az adójogszabályok lehetıséget adnak, hogy a második
féléves részletnél ez kompenzálásra kerüljön.
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