Szám: IV.144-6/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. június 24-én (csütörtökön) 9 óra
25 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Horváth
Jánosné, Dr. Balás Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Dr. Gaál Zsuzsanna, Halmai Gáborné, Dr.
Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári
László Máté Péter, Schoeck Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula
képviselık
Összesen: 19 fı
Távolmaradt: Csernus Péter, Fajszi Lajos, Jobban Zoltán, Horváth Tibor képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Pál József iagzgatóság vezetı.
Herr Teréz fıépítész,
Leposa Gyula osztályvezetı,
Csanda Gyöngyi költségvetési ügyintézı,
Dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Vajdáné Kerekes Zsuzsanna védını,
Korsósné Kaza Mária védını,
Matókné Misóczki Mária pályázó,
Farkasné Tamási Anna pályázó

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Napirend elıtt kerül sor a védınıi hálózat fennállásának 95. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre, és a védınıi szakmai kitüntetések átadására. Továbbá
napirend elıtt szeretné tájékoztatni a közgyőlést az elmúlt hetekben kialakult árvíz helyzettel
kapcsolatban.

A közgyőlés napirend elıtt megemlékezett a védınıi hálózat fennállásának 95. évfordulója
alkalmából, továbbá Horváth István polgármester szakmai kitüntetést adott át Vajdáné Kerekes
Zsuzsanna és Korsósné Kaza Mária védınık részére.
Horváth István polgármester napirend elıtt tájékoztatta a közgyőlést az elmúlt hetekben kialakult
árvíz helyzettel kapcsolatban tett intézkedésekrıl.
Horváth István: A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Kéri, hogy a közgyőlés vegye fel
napirendjére a kiosztott és a kiküldött anyagban szereplı elıterjesztéseket. Kéri a napirendre
vonatkozó további hozzászólásokat.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A kiosztott anyagban szereplı 154. számú elıterjesztést kéri felvenni
napirendre.
Horváth István: A 141. számú elıterjesztést zárt ülésen kell tárgyalnia a közgyőlésnek?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, mivel gazdasági érdeket érint.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a nyilvános ülésen tárgyalja meg a 132. és a 142.
számú elıterjesztéseket, mivel a pályázók hozzájárultak a nyilvános ülésen történı tárgyaláshoz.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a 131. számú elıterjesztést.
Dr. Tóth Csaba Attila: Interpellációt intéz a polgármesterhez: „Sürgıs és könnyen megoldható
feladat a Szent László napokkal kapcsolatban” címmel.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 131. számú elıterjesztés levételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 141. számú elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalását, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 132. számú elıterjesztés nyilvános ülésen történı tárgyalását, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 142. számú elıterjesztés nyilvános ülésen történı tárgyalását, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 150. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 152. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 154. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 156. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 155. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.

Szavazásra teszi fel a 153. számú elıterjesztés napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2009. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
(123. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(122. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

3./

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi
adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének 2010. évi, 20062009. évekre kiterjedı ellenırzésére teendı intézkedésekre
(148. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat a 185/2009. (VII.29.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(144. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(146. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Piac üzemeltetése
(127. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

7./

VI. Számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos közgyőlési döntések
meghozatala
(130. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
(140. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
(149. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(147. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

11./

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(138. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(112. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

13./

Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
(129. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

14./

Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(136. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

15./

A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
(137. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

16./

Feladatellátási megállapodások közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására
(139. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17./

Javaslat a közoktatási intézmények 2010-2011. tanévi osztályaira, csoportjaira
(133. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális és Közmővelıdési
Stratégiája és Operatív programja
(128. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19./

Javaslat a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatására
(143. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester
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20./

Javaslat a „PANNON Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési
Csoportosuláshoz (PANNON EGTC) alapító tagként történı csatlakozásra
(125. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

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

22./

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázat elbírálására
(132. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23./

Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
(142. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2010. évi
Közbeszerzési Tervének módosítására
(150. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25./

Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt I. üteméhez
kapcsolódó hitelkérelem módosítása
(152. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26./

Javaslat Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címő
pályázat benyújtásának támogatására
(154. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27./

Interpellációk, kérdések:
Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Sürgıs és
könnyen megoldható feladat a Szent László napokkal kapcsolatban” címmel.

ZÁRT ÜLÉS:
28./

Gemenc Autócentrum Kft. és a Dunapentautó Kft. kérelme
135. számú elıterjesztés)
Elterjesztı: Horváth István polgármester

29./

Transcomp Bt. kérelme
(153. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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30./

Javaslat kitüntetı díjak adományozására
(134. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31./

Javaslat Csörge tó melletti magánterület önkormányzati tulajdonba vételére
(141. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32./

Nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(156. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

33./

A Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium konzorciumi szerzıdésébıl eredı kötelezettségek
Tab Város Önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és
alkalmazható szankciók
(151. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2009. évi
szakmai és pénzügyi beszámolója
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
119/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közoktatási társulásainak 2009. évi szakmai és
pénzügyi beszámolója
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 6. § (4) bekezdése alapján a polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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által kötött közoktatási intézményi társulások
2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját
megtárgyalta, és elfogadja.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt a beszámoló
társulásban érintett önkormányzatok részére
történı megküldésére.
Határidı: 2010. július 15. (a tagönkormányzatok
részére történı megküldésre)
Felelıs: Horváth István polgármester

2./

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

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Csillagné Szánthó Polixéna nem vettek részt a szavazásban.)

120/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Helyi
közösségi
közlekedés
igénylése

támogatásának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatást igényel a helyi közösségi
közlekedés támogatásáról szóló 33/2010. (IV.16.)
KHEM-ÖM rendeletben foglaltak szerint, és a
kérelem benyújtásához a következı nyilatkozatot
teszi:
a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata –
saját forrásként - a 2009. 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.
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b) A
Közgyőlés
vállalja,
hogy
a
tömegközlekedést 2010. január 1-jétıl
december 31-ig folyamatosan fenntartja.

helyi
2010.

c) A Közgyőlés pályázati eljárás nélkül, közvetlenül
kötött közszolgáltatási szerzıdést a helyi
tömegközlekedési feladatokat közszolgáltatásként
ellátó Gemenc Volán Zrt-vel.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a fenti nyilatkozatot nyújtsa be a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatóságának illetékes
megyei szervezeti egységéhez.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Horváth István polgármester

3./

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének
2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedı ellenırzésére teendı intézkedésekre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Köszönetét fejezi ki az Igazgatóságnak a munkájáért. Az elıterjesztésben is
szerepel, hogy probléma az, hogy az adóelengedésre vonatkozóan a zárszámadási rendeletben
részletes indokolásnak kell szerepelnie. Az adóellenırzés, végrehajtás tekintetében önálló
munkakör létrehozását javasolja az ellenırzést végzı. 2008. decemberében két fı elbocsátásra
került az Adó Osztályról, és egy fıt visszahelyezett a bíróság az állásába, ıt lehetne alkalmazni
erre a munkakörre.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
121/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata a helyi adók rendszerében a
hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének
2010. évi, 2006-2009. évekre kiterjedı ellenırzésére
teendı intézkedések
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megismerte az Állami Számvevıszék
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
helyi adók rendszerében a hatékonyság és az
eredményesség érvényesülésérıl készült jelentést és
ennek alapján – a feltárt hiányosságok megszüntetése
érdekében – elfogadja a határozat mellékletét képezı
intézkedési tervet.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az
intézkedési terv végrehajtásáról 2011. májusi ülésén
számoljon be a Közgyőlésnek.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

4./

Javaslat a 185/2009. (VII.29.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elıterjesztésben szereplı ingatlanértékesítés mit takar?
Horváth István: A következı napirenddel összefüggésben van a jelenlegi, és azt szeretné kérni a
közgyőléstıl, hogy ne 600 millió Ft legyen a folyószámlahitel, hanem 800 millió Ft összegre
emeljék fel. Az indokok a következık: az állami támogatás mintegy 300 millió forinttal
kevesebb, a helyi iparőzési adó kiesés is 200 millió Ft körül várható, de attól fél, hogy ez
magasabb lesz. Figyelembe kell venni az iparőzési adó beszedésének várható módját is. A
szennyvíz-beruházási pályázat esetében 65%-ra csökkentették a támogatási arányt, amely 215
millió forint plusz önerıt igényel az önkormányzat részérıl. Az Ipari Parkban levı ingatlanok

9

értékesítése nem történt meg a céloknak megfelelıen, és mindezidáig a Pécsi Egyházmegyétıl
nem érkezett be a Garay téri általános iskola épületének a vételára. A püspök úr tájékoztatta,
hogy mindent megtesznek azért, hogy az idei évben megfizessék a vételárat, és a kamatokat is
kifizetik.
Dr. Tóth Csaba Attila: A Garay téri ingatlannal kapcsolatban nyugodt lehet a város, hogy a
vételár be fog folyni? Ez csak egy technikai napirendi pont?
Horváth István: Nehézségek vannak, de veszélyt nem lát az ügyben. Tájékoztatja a testületet,
hogy az önkormányzat további ingatlanvásárlást tervez.
Ilosfai Gábor: A szennyvízberuházásokat az állam mindig is 90-95%-ban támogatta. Reméli,
hogy ez meg fog oldódni. Az Egyházmegyével kötött szerzıdés módosítását legalább alá kellett
volna írni. Reméli, hogy a jövıben ez meg fog történni. Meddig terhelhetı a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft.? Mekkora összegő hitele van jelenleg a Vízmő Kft-nek? Mi alapján fizet az
önkormányzat a teljes összegre egész évben kamatot?
Horváth István: A szennyvízberuházással nem a Vízmő Kft-t terhelik, mert ehhez az önerıt a
városnak kell biztosítania. A Vízmő Kft-nek az elmúlt hónapokban nem változott a
hitelállománya. A gazdasági társaságok eredményeit a városlakókra kell fordítani. Az elızı
ciklusbeli tevékenység miatt 40 millió Ft bírságot fog kiszabni a Vízmő Kft-re az APEH. Kéri,
hogy a Felügyelı Bizottság vizsgálja ki, hogy kit terhel ez miatt felelısség. A város jobban
finanszírozta eddig a Vízmő Kft-t-, mint fordítva.
Pál József: Az egy évre szóló kamatfizetés az önkormányzatot terheli.
Dr. Tóth Csaba Attila: Pont az MSZP köreibıl kapta azt az információt, hogy az önkormányzat
hagyni fogja, hogy az Egyházmegye ne fizessen, aztán késıbb majd támogatásként fogja az
Egyháznak odaadni az ingatlant. Nem is érdemes ezeket a hozzászólásokat meghallgatni.
Tóthi János: Kéri, hogy mellızzék a politikai szöveget.
További hozzászólás nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: A határozati javaslat elfogadható, de folyamatosan figyeljék, hogy a Vízmő Kft.
mennyire terhelhetı.
Horváth István: A Vízmő Kft. racionalizálási intézkedéseket vezetett be, bıvíti a szolgáltatási
területét, bıvült a tevékenységi köre, és lecserélték a gépparkot. A Vízmő Kft. vállalta, hogy a
Munkácsy utcában kiépíti a csobogót, és elkezdi a fürdıépítést. A cél az, hogy minél
hatékonyabb legyen a Kft.
Ács Rezsı: Az év második felében lesz lehetıség véleménye szerint a források bevonására. Át
kell hidalni a problémát. A Vízmő Kft. hitelállományát a Felügyelı Bizottság rendszeresen
tárgyalja. A pénz a városlakókra költıdik. Az önkormányzati finanszírozás továbbra is
nehézséget fog jelenteni. Jogszabályi korlátba nem ütközik a módosítás.
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Dr. Cseke László: Javasolja, hogy a közgyőlés a határozati javaslat 2. pontját a következıképpen
fogadja el: „2.) A Közgyőlés, mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 100%-os tulajdonosa,
azt a tulajdonosi álláspontot közvetíti a gazdasági társaság felé, hogy a 2010. augusztus 5. napján
esedékes 40 m Ft törlesztı részletet mőködési célú pénzeszköz átadásnak tekinti, így annak
visszafizetésére nem kerül sor.”
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy az elıterjesztésekben a jövıben szerepeljen az önkormányzat
aktuális hitelállománya.
Tóthi János: Egyetért a határozati javaslattal.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.)
122/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
185/2009. (VII.29.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a 185/2009.
(VII.29.) szekszárdi öh. határozat módosítására
vonatkozó elıterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Közgyőlés a 185/2009. (VII.29.) sz. öh.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul, hogy
a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2009.
augusztus 10-i határnappal - 160.000 m Ft
összegben, jegybanki alapkamattal, öt éves
futamidıvel - a 2009. évi költségvetésrıl szóló
5/2009.(III.4.) szekszárdi ör. I. B mérlegében
foglaltaknak megfelelıen kölcsönt nyújtson az
önkormányzat részére.”
2.) A Közgyőlés, mint a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. 100%-os tulajdonosa, azt a
tulajdonosi álláspontot közvetíti a gazdasági
társaság felé, hogy a 2010. augusztus 5. napján
esedékes 40 m Ft törlesztı részletet mőködési célú
pénzeszköz átadásnak tekinti, így annak
visszafizetésére nem kerül sor.
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3.) A Közgyőlés az elsı évre fizetendı kamat
összegét az eredeti 200 m Ft összeg után fizeti
meg.
4.)

A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy a szerzıdés
feltételei egyebekben változatlanok maradnak.

Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
5./

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy a közgyőlés emelje fel a hitelkeretet
800 millió Ft-ra.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság 600 millió Ft-ról döntött, és tárgyalásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A költségvetési rendelet 600 millió Ft hitelkeretet tartalmaz.
Javasolja, hogy a jelenlegi elıterjesztést fogadja el a közgyőlés, és kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt a 800 millió Ft hitelfelvétel elıkészítésére, annál is inkább, mivel a bank kéri a
költségvetési rendelet módosítását is a kérelemnek megfelelıen.
Horváth István: Kéri, hogy a következı ülésre készüljön el az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy minden esetben, amikor a hitelállomány módosítás a közgyőlés elé
kerül, legyen egy kimutatás az aktuális állományról.
Ács Rezsı: Megköszöni a hivatal gazdasági vonalának, hogy eddig nem kellett hozzányúlni a
folyószámlahitelhez.
Tóthi János: Javasolja, hogy elıször az eredeti elıterjesztésre szavazzanak, és utána a módosító
indítványra:
Horváth István: Nincs módosító indítvány, most csak arról döntenek, hogy a hitelkeret
módosítást készítse elı a hivatal.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
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123/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. 19. § (2) bekezdése
alapján a folyószámlahitel felvételérıl dönt
további 1 éves idıtartamra.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
folyószámlahitel szerzıdés aláírására, az aljegyzıt
pedig annak ellenjegyzésére.
II. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a következı ülésre készítse elı a
folyószámlahitel keret 800 m Ft összegre történı
megemelésére vonatkozó elıterjesztést, és annak
megfelelıen a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításának
tervezetét.
Határidı: 2010. július 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
6./

Piac üzemeltetése
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Máté Péter: Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a bérleti díj ugyanannyi
maradjon, mint az eddigiekben.
Horváth István: Nem kell erre külön kitérni, mivel nem az önkormányzat határozza meg a bérleti
díjat.
Dr. Haag Éva: Javasolja, hogy Máté Péter javaslatát vegyék bele a határozati javaslatba.
Horváth István: Módosítsák úgy a javaslatot, hogy a pályázat lebonyolításáig a jelenlegi bérleti
díj marad.
Schoeck károly: Javasolja, hogy az új bérleti díj ne legyen kevesebb a jelenleginél.
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Horváth István: Felfüggeszti a napirendi pont tárgyalását, a késıbbiekben visszatérnek rá.

7./

VI. Számú háziorvosi körzet mőködtetésével kapcsolatos közgyőlési döntések
meghozatala
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.)
124/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
VI. Számú háziorvosi körzet
kapcsolatos közgyőlési döntések

mőködtetésével

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul, hogy a VI. számú
háziorvosi körzetben 2010. szeptember 1-tıl egy
fı teljes rendelési idıben foglalkoztatott háziorvos
kerüljön alkalmazásra.
A közgyőlés hozzájárul, hogy a háziorvos
legfeljebb a praxis mőködtetése idejéig, és a
kapott OEP finanszírozás terhére közalkalmazotti
státuszban kerüljön alkalmazásra.
2. A közgyőlés hozzájárul Bediné Kugler Gabriella
ápolónıként közalkalmazotti státuszban a VI.
számú orvosi körzetben történı alkalmazásához
2010. július 1. napjától legfeljebb a praxis
önkormányzat által történı mőködtetésének
idejére, a mőködtetésért kapott OEP finanszírozás
terhére.
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A
közgyőlés
Gondnokságot
megtételére.

felkéri
az
a
szükséges

Egészségügyi
intézkedések

Határidı:
Az 1. pont tekintetében 2010. szeptember 1.
A 2. pont tekintetében 2010. július 1.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje
8./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje
részére az alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, dr. Gaál Zsuzsanna, dr. Haag Éva, dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a
szavazásban.)
125/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az alapító
okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. alapító tulajdonosa, felhatalmazza az
ügyvezetıt, hogy az alapító okiratban foglalt
korlátozástól eltérıen a szekszárdi élményfürdı 350850 m mélységő kutató fúrás kivitelezési munkáihoz
kapcsolódó – 28.854.500 Ft + ÁFA összegő vállalkozási szerzıdést aláírja.
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Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

9./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottságon nem ismerhették meg a megtérülési számítást, ezért
javasolták tárgyalásra az elıterjesztést. A várható bevételekrıl is szeretnének információt kapni.
Az opcionális feltételek között szerepel, hogy különtermet kell kialakítani? Vagy a pályázati
feltételek között volt?
Halmai Gáborné: A beruházás lebonyolítására hitelbıl kerül sor. Ugyan szerepel, hogy a
beruházás 50%-a levonható a bérleti díjból, de jó lenne tudni, hogy a fennmaradó 50% mennyi
idı alatt térül meg. Korábban döntöttek hitelfelvételrıl, a jelenlegi javaslat azon felett van?
Horváth István: A Fıiskola tudja eldönteni, hogy kell-e a különterem. Ez a beruházás része,
amely 50%-ban lelakható. További döntés halogatásra nincs mód, szeptembertıl a konyhának
mőködnie kell. A bizottságok ezt már jóváhagyták.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: A várható bevétel a döntést mindenképpen befolyásolja. Nem igaz az, hogy a
bérleti díj felét leírhatják a beruházásból, mert a bérleti díj maximum 50%-a írható le. A
különterem nyitása véleménye szerint felesleges. Amennyiben a kiírás feltétele volt, akkor be kell
kalkulálni. Ez egy eléggé elıkészítetlen döntés.
Dr. Balás Ákos: A különterem kialakítása pályázati feltétel volt. Ez az ügy volt már közgyőlés
elıtt is. A számítások alapján döntött úgy az ügyvezetı, hogy kezdeményezi a részvételt, amelyet
a Felügyelı Bizottság is támogatott.
Kıvári László: Remélhetıleg piacnyeréssel elıtérbe kerül a Kft. fejlıdıképessége és
rentábilisabb mőködése.
Ilosfai Gábor: A meglévı hitelállományon belül van a mostani hitel?
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Horváth István: A már jóváhagyott hitelkereten belül van.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
(dr. Gaál Zsuzsanna nem vett részt a szavazásban.)
126/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi
felhatalmazás
a
Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıje részére az alapító
okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
alapító tulajdonosa, felhatalmazza az ügyvezetıt,
hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Pécsi
Tudományegyetem közötti közétkeztetési feladatok
ellátása, konyha, büfé és étterem üzemeltetése tárgyú
szerzıdést aláírja.
Határidı: 2010. június 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bay Attila ügyvezetı igazgató
10./

Javaslat vis maior pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: A Barátság u. 4-14. szám alatt 80-90 méter hosszúságban megcsúszott a föld a
házak felé. A Csalogány utca felett is meg kell erısíteni a támfalat.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.)
17

127/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város közterületén 2010. május 16-án
történt, elıre nem látható, természeti esemény okozta
veszély miatt szükségessé váló védekezéssel
kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
480 000 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0Ft
Vis maior igény
1 120 000 Ft
Források összesen
1 600 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
számú rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat
terhére biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.)
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128/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város közterületén 2010. május 28-án
történt, elıre nem látható, természeti esemény okozta
veszély miatt szükségessé váló védekezéssel
kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra a 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
900 000 Ft
Biztosító
0 Ft
kártérítése
Egyéb forrás
0Ft
Vis maior igény
2 100 000Ft
Források összesen
3 000 000Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
számú rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat
terhére biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 29.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.)
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129/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város közterületén 2010. június 1-jén
történt, elıre nem látható természeti esemény okozta
veszély miatt szükségessé váló védekezéssel
kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
1 800 000 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
4 200 000 Ft
Források összesen
6 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
számú rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat
terhére biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 5.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 19 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.)
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130/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város Csalogány u. 5020/42 hrsz-ú
partfal megcsúszás helyreállításával kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
kapcsolatban biztosítással nem rendelkezik, hogy
más – a tulajdonában lévı – ingatlanán ezt a feladatát
nem tudja ellátni. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
vis maior helyzetet saját erejébıl megoldani nem
tudja, arra a 2010. évi költségvetés csak részben
nyújt fedezetet.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
12 000 000 Ft
Biztosító
0 Ft
kártérítése
Egyéb forrás
0Ft
Vis maior igény
28 000 000 Ft
Források összesen
40 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
számú rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat
terhére biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 5.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

11./

Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.)
131/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Polgármesteri
Hivatal
alapító
módosítása

okiratának

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján a határozat melléklete szerint módosítja a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
2

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
alapító okirat aláírására, az aljegyzıt pedig az
alapító okirat ellenjegyzésére.

3. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon az alapító okirat Magyar
Államkincstár részére történı megküldésérıl a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
Határidı: Az 1. pont tekintetében: 2010. június 24.
A 2. pont tekintetében: 2010. július 1.
A 3. pont tekintetében: 2010. július 12.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.)
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132/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az 1. Számú Óvoda Kindergarten
alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosító alapító okirat és az alapító okirat
aláírására, valamint felkéri az aljegyzıt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

13./

Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva. Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést. A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés köszönje meg a szerkesztıbizottság munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı – 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.)
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133/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a módosított 29/1994. (VIII.22.) Kt.
rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel,
módosításokkal
egybeszerkesztett
2009.
évi
Aranykönyvi
bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Közgyőlés megköszöni az
Szerkesztıbizottság munkáját.

Aranykönyvi

3. A Közgyőlés felkéri a hivatalt, hogy
gondoskodjon a bejegyzés határidıre történı
elkészíttetésérıl,
a
Szekszárdi
Vasárnap
számaként való megjelenésérıl, a honlapra való
felkerülésérıl.
4. A Közgyőlés megköszöni az Aranykönyvi
Szerkesztıbizottság munkáját.
Határidı:
Az 1-2. pont tekintetében: 2010. június 24.,
A 3. pont tekintetében: 2010. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Tóth Csaba Attila: Ügyrendi hozzászólásként jelzi, hogy több helyen pontatlanságokat vett
észre az anyagban.
Horváth István: Késıbb újra meg fogja nyitni a napirendi pont tárgyalását, addig kéri, hogy
fogalmazzák meg a módosító javaslatokat.
14./

Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.)
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134/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Közoktatási intézmények alapító
módosítása

okiratának

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az alábbi közoktatási intézmények
alapító okiratát a mellékletek szerint módosítja:
• Gyermeklánc Óvoda
• Baka István Általános Iskola
• I. Béla Gimnázium
2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosító alapító okiratok és az alapító okiratok
aláírására, valamint felkéri az aljegyzıt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

15./

A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Horváth Jánosné nem vettek részt a szavazásban.)
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135/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
2. Számú Óvoda és Bölcsıde Alapító Okiratának
módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
alapító okiratát a melléklet szerint módosítja.
2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosító alapító okirat és az alapító okirat
aláírására, valamint felkéri az aljegyzıt az
okiratoknak a Magyar Államkincstár DélDunántúli Regionális Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
16./

Feladatellátási megállapodások közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ács Rezsı, Horváth Jánosné nem vettek részt a szavazásban.)
136/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Feladatellátási megállapodások közoktatási
szakszolgálati feladatok ellátására

és

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése alábbi társulásainak a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött
feladat-ellátási
megállapodásai
mellékelt
módosításait elfogadja:
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•
•
•
•
•

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Szekszárd
és
Szálka
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd
és
Medina
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi
Társulása
Szekszárd
és
Szedres
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása

2. A közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulásnak a Gyermeklánc Óvodával
kötendı
feladat-ellátási
megállapodását
a
mellékelt formában támogatja.
3. A közgyőlés felkéri az alpolgármestert az 1. pont
szerinti megállapodások aláírására, illetve a 2.
pont szerinti megállapodás ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Haag Éva alpolgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Ács Rezsı 11 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 18 fı képviselı.
17./

Javaslat a közoktatási intézmények 2010-2011. tanévi osztályaira, csoportjaira
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor, dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a szavazásban.)
137/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Közoktatási
intézmények
2010-2011.
osztályai, csoportjai

tanévi

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2010/2011. tanévben a helyi
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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:
I.
1. Az 1. Számú Óvodában 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 Bölcsıdében 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 Intézményben 16 osztály és 7
napközis csoport, valamint az egyéb mővészeti
ágakon 48 csoport indulhat 47,5 pedagógus
álláshellyel, amely a városi gyógytestnevelést, az
úszásoktatást, a képzımővészeti, dráma- és
táncoktatást is tartalmazza.
(2 osztály és 1 napközis csoport csökkenés,
valamint a feladatellátás változása miatt 2,5
álláshely megszüntetésével.)
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Amennyiben a tanulólétszám változása miatt
szükségessé válik további osztályok összevonása,
ennek meghatározására Szekszárd Megyei Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének
Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 2010.
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 feladatellátás változása miatt 0,5 álláshely
bıvítésével.)
A sióagárdi tagóvodában 2 óvodai csoport és 1
családi napközis csoport indulhat 4 pedagógus és
3 dajka álláshellyel.
Összességében a Garay János Általános Iskola,
Intézmény,
Alapfokú
Mővészetoktatási
Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény 81
pedagógus álláshellyel láthatja el feladatát, az
osztályok és a napközis csoportok számának
csökkenése miatt 2 pedagógus álláshely
megszüntetésével egyidejőleg.
2. A Babits Mihály Általános Iskolában 20 osztály
és 11 napközis csoport indulhat 44 pedagógus
álláshellyel.
(1 osztály és 1 napközis csoport csökkenés miatt 2
pedagógus álláshely megszüntetésével.)
A medinai tagintézményben 1 összevont osztály
és 1 napközis csoport indulhat 3 pedagógus
álláshellyel.
Összességében a Babits Mihály Általános
Iskola 47 pedagógus álláshellyel láthatja el
feladatát, az osztályok és a napközis csoportok
számának csökkenése miatt 2 pedagógus
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.
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3. A Dienes Valéria Általános Iskolában 25
osztály és 13 napközis csoport indulhat 55,5
pedagógus álláshellyel.
(1 osztály csökkenés miatt 1 pedagógus
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.)
4. A Baka István Általános Iskolában 24 osztály és
11 napközis csoport, a Gyógypedagógiai
Tagozaton 6 osztály és 6 napközis csoport
indulhat 70 pedagógus álláshellyel.
(3 osztály és 1 napközis csoport csökkenés,
valamint a feladatellátás változása miatt 3
pedagógus
álláshely
megszüntetésével
egyidejőleg.)
5. A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat 10 gyógypedagóguspszichológus, fejlesztı-pedagógus 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 4 gimnáziumi osztály, valamint 2
napközis csoport indulhat 48 pedagógus
álláshellyel.
(A magántanulók számának emelkedése,
valamint a feladatellátás változása miatt 0,5
álláshely növelésével egyidejőleg.
2. Az I. Béla Gimnáziumban 15 gimnáziumi osztály
és 1 levelezı gimnáziumi osztály mőködhet 41
pedagógus álláshellyel, mely a pedagógiai munkát
közvetlenül segítı álláshelyet is tartalmazza.
(A szakképzés és a levelezı tagozatos oktatás
osztályainak csökkenése miatt 3 pedagógus
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.)
A kollégiumban 8 kollégiumi csoport (amely az
Arany János Kollégiumi Program szerint induló
csoportokat is tartalmazza) mőködhet 14
pedagógus álláshellyel (mely a pedagógiai
felügyelı munkakört is magában foglalja).
(A feladatellátás változása miatt 0,5 álláshely
növelésével.)

30

Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István
Általános Iskolájában 8 osztály és 5 napközis
csoport indulhat 21 pedagógus álláshellyel, mely a
pedagógiai munkát közvetlenül segítı álláshelyet
is tartalmazza.
Az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália
Óvodájában 3 óvodai csoport indulhat 6
pedagógus és 4 dajka, illetve gondozó álláshellyel.
(A szedresi önkormányzat által tavaly vállalt plusz
1 pedagógus álláshely megszüntetése mellett.)
Összességében az I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda 82 pedagógus,
valamint 4 dajka, illetve gondozó álláshellyel
láthatja el feladatát az osztályok számának
csökkenése miatt 3,5 pedagógus álláshely
megszüntetésével egyidejőleg.
IV. A Közgyőlés a 2010. szeptembertıl decemberig
történı idıszak finanszírozására az osztályok,
csoportok, pedagógus álláshelyek pontosítása
ismeretében – amennyiben indokolt – 2010.
november 30-ig tér vissza.
Határidı:
2010. július 15., illetve 2010. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
V. Azon közalkalmazottak esetében, akiknek
továbbfoglalkoztatását a Közgyőlés nem tudja
biztosítani, mert fenntartói körén belül a meglévı
üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve
szervezeti
változás,
feladatátadás
következtében
fenntartói
körén
kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélkül foglalkoztatásukra nincs lehetıség, 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,
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Közoktatási és
tájékoztassák.

Informatikai

Igazgatóságot

Határidı:
2010. június 30., illetve 2010. augusztus 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Pál József igazgatóságvezetı
VI. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
a
létszámcsökkentési
döntésekkel
kapcsolatban
az
intézményvezetıkkel
együttmőködve készítsen pályázatot külsı forrás
bevonásához.
Határidı: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Pál József igazgatóságvezetı
VII. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Wunderland
Óvoda a 2010/2011. nevelési évet 11
gyermekcsoportban szervezze.
Határidı: 2010. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
18./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális és Közmővelıdési
Stratégiája és Operatív programja
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
138/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Kulturális és Közmővelıdési Stratégiája és Operatív
Programja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı
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Szekszárd – Tolnai Kistérség Kulturális és
Közmővelıdési Stratégiáját, Rövid távú Operatív
Programját jóváhagyja.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Horváth István polgármester

19./

Javaslat a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatására
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
139/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai
támogatása

Alapítvány

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
Kulturális Támogatási Keretébıl 20.000.- Ft-ot
átcsoportosít a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai
Alapítvány támogatására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az átcsoportosítás kerüljön átvezetésre a
költségvetésben, és a támogatási szerzıdések
elkészítésére.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. június 24.,
A 2. pont tekintetében: 2010. augusztus 31.
Felelıs:
Az 1. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
A 2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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A polgármester szavazásra teszi fel a kiosztott anyagban szereplı határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
140/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Ifjúsági Keret felhívására beérkezett alapítványi
pályázatok támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága az Ifjúsági keretébıl
500.000.- Ft-ot átcsoportosít a
•
•
•
•
•

Kinyújtott Kéz Alapítvány,
„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány,
„Segíts
Rajtam!”
Hátrányos
Helyzetőekért Alapítvány,
Nyitott Világ Alapítvány,
Az Egészségért Alapítvány

támogatására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az átcsoportosítás kerüljön átvezetésre a
költségvetésben,
valamint
a
támogatási
szerzıdések elkészítésére.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. június 24.,
A 2. pont tekintetében: 2010. augusztus 31.
Felelıs:
Az 1. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
A 2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

20./

Javaslat a „PANNON Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési
Csoportosuláshoz (PANNON EGTC) alapító tagként történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Schoeck Károly, dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a szavazásban.)
141/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
„PANNON Korlátolt Felelısségő Európai Területi
Együttmőködési
Csoportosuláshoz
(PANNON
EGTC) alapító tagként történı csatlakozás
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kinyilvánítja, hogy alapító tagként
részt kíván venni a „PANNON Korlátolt
Felelısségő Európai Területi Együttmőködési
Csoportosulásban (PANNON EGTC).
2. A Közgyőlés a határozat mellékletét képezı
Egyezményt, valamint Alapszabályt elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a csoportosulás
megalakulását követıen azok aláírására.
3. A Közgyőlés a PANNON EGTC éves tagdíjaként
az 1.- Ft/lakos/év tagsági díjat, összesen 34715.Ft összeget a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. számú rendelet 10.
számú melléklet Általános tartalék elıirányzata
terhére biztosítja.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a tagdíj összegét a költségvetési rendelet
soron következı módosításába építse be.
4. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a
csoportosulás megalakulásáról tájékoztassa a
közgyőlést.
Határidı:
Az 1. és 3. pont tekintetében: 2010. június 24.,
A 2. pont tekintetében: 2010. július 30.,
A 4. pont tekintetében: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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Kerekes Csaba 11 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
21./

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

Horváth István: Ismerteti az eltelt idıszakban történt eseményeket.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Köszönetét fejezi ki a trianoni megemlékezésért.
Kıvári László: Javasolja, hogy a borászokat külön is emeljék ki, és köszönjék meg az
országzászló megvalósításához nyújtott segítségüket.
Tóthi János: Bejelenti, hogy augusztus 15-én bunyaszekszárdi emléknapot tartanak.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(r. Gaál Zsuzsanna, Schoeck Károly nem vettek részt a szavazásban.)
142/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
történt fontosabb eseményekrıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 192/2009. (IX.24.)szekszárdi öh.
IV. a), V. pontja, 46/2010. (IV.15.)szekszárdi öh.
3. pontja, 58/2010. (IV.29.) szekszárdi öh. 6.
pontja, 78-79/2010. (IV.29.), 94/2010. (V.13.),
107-114/2010. (V.27.), 116/2010. (V.27.),
118/2010. (V.27.) szekszárdi öh. számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolót tudomásul veszi.
2. A Közgyőlés a 28/2010. (III.4.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. július 31-ig
meghosszabbítja.
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3. A Közgyőlés a 115/2010. (V.27.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. augusztus 31-ig
meghosszabbítja.
Határidı:
Az 1-2. pontok tekintetében: 2010. június 24.,
A 3. pont tekintetében: 2010. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
A közgyőlés 11 óra 50 perctıl 12 óra 10 percig zárt ülést tartott, amelyen meghozta a 143145/2010. (VI.24.) szekszárdi öh. számú határozatait. A zárt ülést követıen a közgyőlés 14 óra 28
percig szünetet tartott. A szünetet követıen Kerekes Csaba visszatér az ülésterembe, jelen van 18
fı képviselı.
25./

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

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a nevelıtestület 96,3 %-a támogatta a pályázó
kinevezését.
Matókné Misóczki Mária: Ismerteti a pályázatát.
Csillagné Szánthó Polixéna: Véleménye szerint a pályázat példaértékő.
Halmai Gáborné: Támogatja a kinevezést.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatban szereplı illetmény összegét, melyet
a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı –
18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
146/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Magasabb vezetıi beosztásra
elbírálása

kiírt

pályázat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi
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LXXIX. törvény 18. §-a és a 102. § (2) bekezdés
e) pontja, a nevelési-oktatási intézmények
mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM
rendelet 11-14. §-ai és a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben rendelkezı 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Garay János
Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény
magasabb
vezetıi
feladatának
ellátásával 2010. augusztus 1. napjától 2015.
július 31. napjáig
Matókné Misóczki Máriát
bízza meg.
Havi illetményét a határozat melléklete szerint
állapítja meg.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a polgármestert a szükséges
munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidı: 2010. július 15.
Felelıs: Horváth István polgármester

26./

Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói
elbírálása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

állására

beérkezett

pályázat

Horváth István: Kéri, hogy a közgyőlés a következı ülésig gondoljon végig egy új koncepciót a
KESZ mőködésére vonatkozóan. Nagyon jó pályázat érkezett be, megköszöni a pályázónak. Kéri,
hogy az aljegyzı asszony és Pál József igazgatóság vezetı dolgozzanak ki egy új javaslatot a
mőködtetésre vonatkozóan. Az elmúlt években megváltozott az intézmények mőködése. Ehhez
igazodóan javasolja meghatározni a mőködtetést. Mind a KESZ, mind pedig a Polgármesteri
Hivatal gazdasági szervezeti egysége egy kézben legyen, és ennek a vezetésére Pál Józsefet
javasolja. Kéri, hogy közösen dolgozzanak ki egy koncepciót. A közgyőlés nyilvánítsa
eredménytelennek a pályázatot, és Amreinné dr. Gál Klaudia, Pál József, valamint Farkasné
Tamási Anna dolgozzanak ki egy új koncepciót. A nyár végét követıen új szervezeti formában
szeretnék mőködtetni a KESZ-t.
Farkasné Tamási Anna: A pályázatában is jelezte már, hogy melyek azok a pontok, amelyeket
másképp lehetne mőködtetni. Részt vesz az új koncepció kidolgozásában.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amely szerint a közgyőlés
eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı - 13
igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
147/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására
beérkezett pályázat elbírálása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Költségvetési Elszámoló Szervezet
igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs. Horváth István polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amely szerint a közgyőlés
megköszöni Farkasné Tamási Anna pályázatát, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
148/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására
kiírt pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megköszöni Farkasné Tamási Annának a
Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására
benyújtott pályázatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, a koncepció kidolgozására
vonatkozóan, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı – 13 igen szavazattal, 5 nem
szavazat mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
149/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Költségvetési Elszámoló Szervezet mőködése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzıt, hogy Pál József igazgatóság vezetı és
Farkasné Tamási Anna megbízott igazgató
bevonásával dolgozza ki, és a következı ülésre
tegyen javaslatot a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat intézményei gazdasági mőködtetésére
vonatkozóan.
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Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

27./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2010. évi
Közbeszerzési Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı - 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
150/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
2010. évi Közbeszerzési terv módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési
Tervben történı átvezetésérıl.

Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
28./

Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt I. üteméhez
kapcsolódó hitelkérelem módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
151/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya projekt I. üteméhez kapcsolódó
hitelkérelem módosítása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a mőfüves labdarúgó pályák és
mőanyag borítású atlétikai pálya építésérıl szóló a
38/2010.
(III.4.)
szekszárdi
öh.
számú
határozatával, valamint a 103/2010. (V.13.)
szekszárdi öh. számú határozatával módosított
277/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú
határozatának 3. pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról
A Közgyőlés eldönti, hogy a hitel biztosítékául a
következı önkormányzati tulajdonban lévı
ingatlanok kerülnek nevesítésre:
7100 Szekszárd, 3785., 3787., 3789/3, 3803/3,
2103”
II. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
hitelkérelem módosításával kapcsolatos feladatok
elvégzésére. A Közgyőlés felhatalmazza továbbá
a polgármestert a hitelkérelem módosításával
kapcsolatos nyomtatványok aláírására, az
aljegyzıt ezek ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs: Horváth István polgármester
29./

Javaslat Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címő
pályázat benyújtásának támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Horváth Kálmán nem vett részt a szavazásban.)
152/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő
pályázat II. fordulós pályázati anyagának
benyújtása.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a „Szekszárd Megyei Jogú
Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat II. fordulós pályázati
anyagának benyújtását.
2. A Közgyőlés jóváhagyja a Végleges Akcióterületi
Tervet és mellékleteit az 1. számú melléklet
szerint.
3. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a projekt
költségvetését a város 2010. évi költségvetésében
nevesítetten szerepelteti.
4.

A Közgyőlés jóváhagyja a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat által projekt benyújtására
létrehozandó
Konzorciumot
szabályozó
megállapodást a 2. számú melléklet szerint.

5. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
pályázat
benyújtásához
szükséges
dokumentumokat aláírja, valamint az aljegyzıt
azok ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. június 24.
Felelıs:
Horváth István polgármester (1., 5. pont
tekintetében),
Kerekes László ügyvezetı igazgató (4. pont
tekintetében),
Pál József igazgatóságvezetı (3. pont
tekintetében)
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Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a 155. számú elıterjesztést vegye le napirendjérıl,
mivel az ügyben Siófok Város Önkormányzatával kell egyeztetni.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı –
13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadott
-

Piac üzemeltetése
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Kerekes Csaba: Ismerteti a FIDESZ Frakció határozati javaslatát: A Közgyőlés megbízza a
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t a Piactér és az azzal egy szinten elhelyezkedı üzletek és
pavilonok, valamint a kapcsolódó parkolók fenntartásával és üzemeltetésével 2010. július 1-jei
hatállyal, alvállalkozó bevonása nélkül a jelenlegi bérleti díj fenntartása mellett.
Hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Gyula nem vett részt a szavazásban.)
153/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Piac üzemeltetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megbízza a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft-t a Piactér és az azzal egy szinten elhelyezkedı
üzletek és pavilonok, valamint a kapcsolódó
parkolók fenntartásával és üzemeltetésével 2010.
július 1-jei hatállyal, alvállalkozó bevonása nélkül a
jelenlegi bérleti díj fenntartása mellett.
Határidı: 2010. július 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetı igazgatója
Dr. Balás Ákos, Horváth László 15 óra 05 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 16 fı
képviselı.
-

Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Bejelenti, hogy pontosítások érkeztek az Aranykönyvhöz, dr. Tóth Csaba Attila
kiegészítései, és Horváth Jánosné képviselı asszony kiegészítése. Ismerteti a kiegészítéseket.
Javasolja, hogy a kiegészítések kerüljenek beépítésre az Aranykönyvbe.
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Hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
154/2010. (VI.24.) szekszárdi öh.
Szekszárd Város Aranykönyve 2009.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
ülésen elhangzott további módosítási javaslatokat
építse be a 2009. évi Aranykönyvbe.
Határidı: 2010. június 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
30./
-

Interpellációk, kérdések:
Dr. Tóth Csaba Attila interpellációja Horváth István polgármesterhez: „Sürgıs és
könnyen megoldható feladat a Szent László napokkal kapcsolatban” címmel.

Dr. Tóth Csaba Attila: A Polgármesteri Hivatalba egy ismerıse eljuttatott egy levelet a
képviselık részére egy állampolgári kezdeményezésrıl, melyet a képviselıi szobában helyeztek
el a képviselık részére fenntartott fakkokban, de azt nem minden képviselı olvasta. Felolvassa a
levelet. A kezdeményezés lényege, hogy a Szent László Napokon Árpád házi sávos lobogókkal
kellene feldíszíteni a várost.
Horváth István: Túlzásnak érzi a levél tartalmát mindenkire vonatkozóan. A jövı szempontjából
lehet majd azon gondolkodni, hogy bıvítsék a zászlós megjelenést. Elfogadja a választ a
képviselı úr?
Dr. Tóth Csaba Attila: Méltányolni lehet a választ. Elfogadja.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 15 óra 20
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı
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