Szám: IV.170-9/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. július 19-én (kedden) 9 óra 54
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna,
Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle
Béláné, Máté Péter, Zaják Rita képviselık
Összesen: 10 fı
Távolmaradt: Ács Rezsı alpolgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth
Gyula képviselık

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

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes.
Dr. Göttlinger István: Javasolja a 196. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalását.
A polgármester szavazásra teszi fel a 196. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2
nem szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
és díjairól (tervezet)
(139. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.)

Javaslat az Alisca Rekultivációs
megállapodásának módosítására
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

3.)

Javaslat a „Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címő
pályázathoz kapcsolódó, Béla király térre tervezett 1848-as emlékmő költségkeretének
módosítására
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.)

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére, valamit a
települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló kiépítése” címő KEOP-1-2.0/2F09-2010-0062 pályázat saját forrásának
kiegészítésére támogatás igénylésére
(181. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.)

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” (KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001) c. pályázat második fordulós benyújtására,
valamint saját forrás kiegészítésére támogatás igénylésére
(193. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
(195. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.)

Javaslat ÁFA körbe történı belépésre
(192. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Hulladékgazdálkodási

Társulás

társulási

ZÁRT ÜLÉS
8.)

Tulajdonosi Hozzájárulás a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. részére a „Szekszárdi
Családbarát Strand és Élményfürdı” beruházás megvalósításához szükséges két
kötvény kibocsátására
(196. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9.)

Javaslat üres háziorvosi állás betöltésére beérkezett pályázatok elbírálására
(194. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.)

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

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelettervezetet azzal, hogy a mellékletben legyen megjelölve az is, hogy a Mővészetek Háza
dísztermében, illetve a Garay János Gimnázium dísztermében mekkora bérleti díjat kell
fizessenek a házasulandók.
Dr. Göttlinger István: Kéri a közgyőlést, hogy a rendeletet fogadja el az elıterjesztés szerinti
formában, mely a jelenlegi állapotot rögzíti. A díjbevételek kalkulálva lettek az intézményi
költségvetésekben, továbbá a törvény rendelet-alkotási kötelezettséget ír elı az önkormányzat
számára és ennek eleget kell tenni. A közgyőlés felkérheti a jegyzıt, hogy a szeptemberi
közgyőlésre készítse elı a rendelet módosítását a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata
szerint az érintett intézményvezetıkkel egyeztetve. Továbbá tájékoztatja a közgyőlés tagjait,
hogy január 1-tıl új törvény lép majd hatályba, így a rendelet felülvizsgálata mindenképpen
szükséges lesz.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
47/2011. (VII.21.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
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146/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló
rendelet módosításának elıkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a jegyzıt, hogy a 258/2011.(VII.19.) GPB határozat
alapján vizsgálja felül az egyes anyakönyvi események
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendeletet és
terjessze a közgyőlés szeptemberi ülése elé.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.)

Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Ismerteti a társulási megállapodás módosításának indokait. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
147/2011. (VII.30.) szekszárdi öh.
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodását a melléklet szerinti szövegezéssel jóváhagyja.
A közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
3.)

Javaslat a „Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó, Béla király térre tervezett 1848-as
emlékmő költségkeretének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Korábban a közgyőlés erre 12 millió Ft + ÁFA összeget biztosított. A Képzı
és Iparmővészeti Lektorátus kérte az összeg megnövelését 17 millió Ft + ÁFA összegre.
Továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város funkcióbıvítı fejlesztése c. pályázat költségvetésében
már az új összeg szerepel, ezért szükséges a közgyőlés döntése a fenti összeg jóváhagyására
vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
148/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
172/2010.(VII.9.) szekszárdi öh. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 172/2010. (VII. 9.) határozatát a 4. pont tekintetében
módosítja:
4.
A Közgyőlés az 1848-as emlékmő költségkeretét 17
millió Ft + ÁFA (21,25 millió Ft) összegben határozza meg,
továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város funkcióbıvítı
fejlesztése címő, DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító
számú pályázat költségvetésében azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Horváth István polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
149/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város funkcióbıvítı fejlesztése címő,
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú pályázat
költségvetésének aktualizálása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Szekszárd Megyei
Jogú Város funkcióbıvítı fejlesztése” címő, DDOP-4.1.1/C-092f-2010-0001 azonosító számú pályázat költségvetését, a
szükséges önkormányzati saját forrás összegét a Támogatási
Szerzıdésig aktualizálja, továbbá a költségvetési rendelet
módosítását a soron következı ülésre készítse elı.
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Határidı: Támogatási szerzıdéskötés napja, de legkésıbb
2011. október 17.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
4.)

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére,
valamit
a
települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” címő KEOP-1-2.0/2F09-2010-0062
pályázat saját forrásának kiegészítésére támogatás igénylésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
150/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
EU Önerı Alapra pályázat benyújtása „Szekszárd Megyei
Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére, valamint a
települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. pályázat
vonatkozásában
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önkormányzatok és jogi személyiségő
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérıl szóló 15/2011.
(IV.22.) BM rendelet alapján, a „Szekszárd Megyei Jogú Város
csatornahálózatának bıvítésére, valamint a települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását
célzó komposztáló kiépítése” címő pályázat (KEOP1.2.0/2F/09-2010-0062)
vonatkozásában
saját
forrás
kiegészítésének céljából EU Önerı Alap támogatásra pályázatot
nyújt be.
2.
A Közgyőlés nyilatkozik arról, hogy amennyiben az
önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból,
akkor azt más módon biztosítani fogja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására, valamint a szükséges dokumentumok és
nyilatkozatok aláírására, a jegyzıt pedig azok ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. augusztus 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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5.)

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” (KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001) c. pályázat második fordulós
benyújtására, valamint saját forrás kiegészítésére támogatás igénylésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mibıl biztosítják az önerı fedezetét?
Kıvári László: Lehetıség nyílik a korábban már benyújtott pályázat saját erejének 50%-ára
pályázni. A költségvetésben ez az összeg már szerepel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
151/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” c. pályázat II. forduló
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - 228/2008. (VII.3.) számú határozatával
összhangban - „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” címmel, tervezett nettó
4.829.830.950 Ft összköltséggel pályázatot kíván benyújtani
a második fordulóra.
2.) A Közgyőlés az önkormányzatok és jogi személyiségő
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjérıl szóló
15/2011. (IV.22.) BM rendelet alapján saját forrás
kiegészítésének céljából EU Önerı Alap támogatásra
pályázatot nyújt be.
3.) A Közgyőlés nyilatkozik arról, hogy amennyiben az
önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı
Alapból, akkor azt más módon biztosítani fogja.
4.) A Közgyőlés kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a
projekt megvalósításához szükséges saját erıt az EU Önerı
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Alap támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá az
ÁFA tartalom mértékéig biztosítja.
Határidı: 2011. augusztus 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
6.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához szükséges pótmunkák fedezetének biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a közgyőlés az
elıterjesztést vegye le mai ülésének napirendjérıl és a szükséges egyeztetések lefolytatását
követıen tárgyalja az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
7.)

Javaslat ÁFA körbe történı belépésre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Kérdése Pál József igazgatóság vezetıhöz: Van rá lehetıség, hogy a
határozat végrehajtásának határideje 2011. július 30-ára módosuljon?
Pál József: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott,
és a következı határozatot hozta:
152/2011. (VII.19.) szekszárdi öh.
Javaslat ÁFA körbe történı belépésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az ÁFA
visszaigénylésének lehetıségét, készítse elı az ÁFA körbe való
belépéshez szükséges döntési javaslatokat, továbbá dolgozza ki
az erre vonatkozó pénzügyi koncepciót.
Határidı: 2011. július 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 10
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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