Szám: IV.170-8/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. június 30-án (csütörtökön) 9
óra 18 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendes ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Zaják
Rita, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett: Dr. Hadházy Ákos, Máté Péter képviselık
Távolmaradt: Dr. Horváth Kálmán, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
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. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a 183., 184., 185,
186., 187., 188., 189. sz. elıterjesztéseket. Javasolja továbbá a meghívóban szereplı 28. és
32. napirendi pontok napirendrıl történı levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 183., 184., 185., 186, 187, 188., 189. sz. elıterjesztések
napirendre vételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
(Kıvári László nem vett részt a szavazásban.)
Máté Péter képviselı 9 óra 22 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.

A polgármester szavazásra teszi fel a 28. és 32. napirendi pontok napirendrıl történı
levételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javaslat érkezett a 183., 184. és 185. elıterjesztések zárt ülésen
való tárgyalására üzleti érdekre hivatkozással.
A polgármester szavazásra teszi fel a 183., 184., és 185. sz. elıterjesztés zárt ülésen való
tárgyalását, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.

NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl
szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(163. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról (tervezet)
(141. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendelésérıl szóló 11/2008. (II.6.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(150. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…)
önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról (tervezet)
(178. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007.(VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(164. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(155. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(154. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl
(175. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl
(174. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Szekszárd város Aranykönyve 2010.
(177. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

11.

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(161. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások
módosítására
(159. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Beszámoló az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységérıl
(182. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
(160. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.

Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
(162. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai
Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
(167. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
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17.

A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások
jóváhagyása
(172. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

18.

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

19.

Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létrehozására
(169. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

20.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(170. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
(165. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.3.-10/22010-0011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges technikai
álláshelyek biztosítására
(166. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

23.

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére
(152. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

Döntés a Várköz - Szent László utca öszekötı út megépítése céljából kisajátítási
eljárás megindítására
(173. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére, valamint a
települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó
komposztáló kiépítése” elnevezéső (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) pályázatra forrás
biztosítására
(156. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4

26.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
(180. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

27.

Javaslat telek kiegészítés jóváhagyására
(179. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök

28.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
(157. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29.

Javaslat Ifjúsági Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására
(186. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

30.

A „Nonprofit Információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban” címő
KEOP-6.2.0/B/09-11 konstrukciószámú pályázat önerejének biztosítása
(187. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény
TÁMOP 3.2.2
„Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás” c.
pályázatának folytatására, szakmai létszámának határozott idıre szóló emelésére
(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32.

Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
(189. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
33.

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(171. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

34.

A Szekszárdi Strand- és élményfürdı tervezésére és kivitelezésére kötött vállalkozási
szerzıdés módosítása
(183. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

35.

A Szekszárdi Strand- és élményfürdı kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási
szerzıdés jóváhagyása
(184. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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36.

A Szekszárdi Strand- és élményfürdı kivitelezésére vonatkozó engedményezési
szerzıdések alapján járó kifizetések engedélyezése
(185. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi
rendszerérıl szóló 2/2002. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
40/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a lakáscélú
önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl szóló 2/2002.
(III.6.) önkormányzati rendelet módosítása
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 25 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg milyen
szankciót lehet alkalmazni azokkal szemben, akik a nem lakáscélú funkciójú épület
létrehozása esetén a telken belül kialakított parkolóhelyek használatát nem biztosítják a
nyilvánosság számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb
építmények
építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
114/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Lakások és egyéb építmények kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg milyen szankciót
lehet alkalmazni azokkal szemben, akik a nem lakáscélú
funkciójú épület létrehozása esetén a telken belül kialakított
parkolóhelyek használatát nem biztosítják a nyilvánosság
számára.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendelésérıl szóló 11/2008.
(II.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
42/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a változtatási
tilalom elrendelésérıl szóló 11/2008. (II.6.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (…)
önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet, valamint a piaci és
vásári díjtételekkel kapcsolatos határozati javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok
tartásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
115/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Vásári és piaci díjtételek módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a piaci és vásári díjtételeket a határozat melléklete szerint
jóváhagyja. A jóváhagyott díjtételeket a vásárok és piacok
tartásáról szóló 43/2011.(VII.5.) önkormányzati rendelet 1. sz.
függeléke tartalmazza.
Határidı: 2011. július 20.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és
tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
rendelet módosítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
44/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról
szóló 28/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

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 rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
45/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a szervezeti és
mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg,
miként lehet szabályozni a mozgóárusok tevékenységét annak érdekében, hogy ne mindenféle
idıpontban járják a várost, zavarva ezzel a lakók nyugalmát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
46/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosítása
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı határozatot hozta:
116/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Mozgóárusok tevékenységének vizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, miként
lehet szabályozni a mozgóárusok tevékenységét annak
érdekében, hogy ne zavarják a lakók nyugalmát.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Tóth Ferenc: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyőlésnek a beszámolót elfogadásra
javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: Több tevékenységhez kapcsolódóan jelezte igazgató úr, hogy nehéz
helyzetben van a cég. Javasolta a bizottság, hogy az igazgató keresse meg az önkormányzati
cégek vezetıit, bizonyos munkák vállalásával tudná a helyzetet stabilizálni. Például az
elektronikai hulladékok győjtése esetében az ALISCA Terra Kft. vezetıjével lehetne
egyeztetni.
Ács Rezsı: Tájékoztatóként nem lehetne az elıterjesztést tárgyalni? Május 31-ig valamennyi
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cég leadta a beszámolóját a cégbíróságra.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Jogi akadálya nincs egyiknek sem, a beszámoló forma
nyomatékosabb tartalommal bír. Azért is került a közgyőlés elé valamennyi gazdasági
társaság beszámolója ilyen formában. A korábbi években nem volt gyakorlat, hogy azok a
gazdasági társaságok, amelyeknél nem taggyőlésként mőködik a közgyőlés, azok tájékozatták
volna a közgyőlést az elızı évi tevékenységükrıl. Bármelyik formában tárgyalható az
elıterjesztés.
Horváth István: A cégek a 2010. évi tevékenységükrıl számolnak be.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
117/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a KT-Dinamic Kft. tevékenységérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a KT- Dinamic Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
9.

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Huszár Tibor: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Horváth István: Lát lehetıséget arra igazgató úr, hogy ez a tevékenység tovább bıvüljön?
Huszár Tibor: Valamennyi tevékenységet pályázat útján nyerték el, mely határozott idıre
szól. Területi terjeszkedésre nincs lehetıség, a szakmához kapcsolódó tevékenység bıvítésre
viszont igen, például: tüzelı berendezések üzemeltetése, karbantartása. Ehhez taggyőlési
döntés szükséges.
Horváth István: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a következı ülésen
tárgyalja meg a cég tevékenységi köre bıvítésének lehetıségét.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
118/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Caminus Kft. tevékenységérıl
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
2.) A Közgyőlés felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot,
hogy a következı ülésén tárgyalja meg a CAMINUS
Tüzeléstechnikai Kft. tevékenységi köre bıvítésének
lehetıségét.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. június 30.
2. pont tekintetében: 2011. július 31.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Kıvári László GPB elnök

10.

Szekszárd város Aranykönyve 2010.
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
119/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
2010. évi Aranykönyvi bejegyzések
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2010. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
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2.
A
Közgyőlés
megköszöni
Szerkesztıbizottság munkáját.

az

Aranykönyvi

3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon a bejegyzés határidıre történı elkészíttetésérıl, a
Szekszárdi Vasárnap számaként való megjelenésérıl, a honlapra
való felkerülésérıl.
Határidı: 1-2. pont tekintetében: 2011. június 30.
3. pont tekintetében: 2011. augusztus 20.
Felelıs: Horváth István polgármester

11.

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011/2012.
csoportjaira
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

tanévi osztályaira,

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Az intézmények vezetıivel egyeztették az elıterjesztést?
Csillagné Szánthó Polixéna: Több fázisú elıkészítés történt, az intézményvezetıkkel különkülön egyeztettek. Megköszöni Majnay Gábor osztályvezetı és Dr. Horváth Annamária
oktatási referens munkáját.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
120/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
2011/2012. tanév, nevelési év osztályai, csoportjai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2011/2012. tanévben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvény 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. §-a alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá az osztályok
és csoportok indítását:
I.
1.
Az 1. Számú Óvoda szekszárdi feladat-ellátási helyein 10
óvodai csoport – ebbıl 4 német nemzetiségi csoport – indulhat 22
pedagógus, valamint 10 dajka álláshellyel.
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Az 1. Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergartenben 1 német
nemzetiségi csoport 2 pedagógus, valamint 1 dajka álláshellyel
indulhat.
Összességében az 1. Számú Óvoda Kindergarten 24 pedagógus,
valamint 11 dajka álláshellyel láthatja el feladatát.
2.
A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde szekszárdi feladat-ellátási
helyein 7 óvodai és 1 bölcsıdei csoport indulhat 17 pedagógus,
valamint 8 dajka álláshellyel.
A medinai tagóvodában 1 óvodai csoport és 1 családi napközis
csoport mőködhet 2 pedagógus és 1,8 dajka álláshellyel.
Összességében a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 19 pedagógus,
valamint 9,8 dajka álláshellyel láthatja el feladatát.
3.
A Gyermeklánc Óvodában 11 óvodai csoport indulhat 25
pedagógus, valamint 11,5 dajka álláshellyel.
II.
1.
A Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PedagógiaiSzakmai Szolgáltató Intézmény székhelyén 15 osztály és 7 napközis
csoport, valamint az egyéb mővészeti ágakon 46 csoport indulhat 46,5
pedagógus álláshellyel, amely a városi gyógytestnevelést, az
úszásoktatást, továbbá a képzımővészeti, dráma- és táncoktatást is
tartalmazza.
(1 osztály csökkenés, illetve a feladatellátás változása miatt 1
pedagógus álláshely megszüntetésével.)
A Liszt Ferenc Zeneiskolában a tanszakokra felvett tanulókkal
szervezhetı a tanév munkája 24,5 pedagógus álláshellyel.
A sióagárdi általános iskolai tagintézményben 4 osztály és 1 napközis
csoport indulhat 5 pedagógus álláshellyel.
A sióagárdi tagóvodában 2 óvodai csoport és 1 családi napközis
csoport indulhat 4 pedagógus és 3 dajka álláshellyel.
Összességében a Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény 80
pedagógus álláshellyel láthatja el feladatát az osztályok számának
csökkenése, valamint a feladatellátás változása miatt 1 pedagógus
álláshely megszüntetésével egyidejőleg.
2.
A Babits Mihály Általános Iskola szekszárdi feladat-ellátási
helyén 19 osztály és 11 napközis csoport indulhat 42,5 pedagógus
álláshellyel.
(1
osztály
csökkenés
miatt
1,5
pedagógus
álláshely
megszüntetésével.)
A medinai tagintézményben 1 összevont osztály és 1 napközis csoport
indulhat 3 pedagógus álláshellyel.
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Összességében a Babits Mihály Általános Iskola 45,5 pedagógus
álláshellyel láthatja el feladatát az osztályok számának
csökkenése miatt 1,5 pedagógus álláshely megszüntetésével
egyidejőleg.
3.
A Dienes Valéria Általános Iskolában 24 osztály és 13
napközis csoport indulhat 54 pedagógus álláshellyel.
(1 osztály csökkenés miatt 1,5 pedagógus álláshely
megszüntetésével egyidejőleg.)
4.
A Baka István Általános Iskola székhelyén 23 osztály és 12
napközis csoport, az iskola tagozatán 7 osztály és 6 napközis
csoport indulhat 70 pedagógus álláshellyel.
5.
A Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
10
gyógypedagógus-pszichológus,
fejlesztıpedagógus álláshelyen, valamint 7 logopédus álláshelyen
kinevezett dolgozóval végezheti feladatát.
III. A Garay János Gimnáziumban a 9-12. évfolyamon 16
gimnáziumi osztály, az 5-8. évfolyamon 4 gimnáziumi osztály,
valamint 2 napközis csoport indulhat 47,5 pedagógus álláshellyel.
(A feladatellátás változása miatt 0,5 álláshely megszüntetésével
egyidejőleg.)
IV. A Közgyőlés a 2011. szeptembertıl decemberig történı idıszak
finanszírozására az osztályok, csoportok, pedagógus álláshelyek
pontosítása ismeretében – amennyiben indokolt – 2011. november 30ig tér vissza.
Határidı: 2011. július 15., illetve 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
V. A Közgyőlés kijelenti, hogy az önkormányzat fenntartói körén
belül a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli
munkáltatónál
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
A Közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
elıírásai szerint tegyék meg, és arról a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot tájékoztassák.
Határidı: 2011. június 30., illetve 2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
VI. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatban – az 5/2011. (III.) BM
rendelet alapján – az intézményvezetıkkel együttmőködve készítse el
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az igénylést a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatásra.
Határidı: 2011. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
VII. A Közgyőlés egyetért azzal, hogy a Wunderland Óvoda a
2011/2012. nevelési évet 11 gyermekcsoportban szervezze.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

12.

Javaslat
közoktatási
intézmények
megállapodások módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

fenntartására

kötött

társulási

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
121/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási
megállapodások módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az alább felsorolt társulásokra vonatkozó,
felülvizsgált társulási megállapodásait a melléklet szerinti
módosításokkal elfogadja:
•
Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása
•
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
•
Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó
Társulása
•
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
2.
A közgyőlés felkéri
megállapodások
aláírására,
ellenjegyzésére.

a polgármestert a társulási
a
jegyzıt
pedig
azok

Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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13.

Beszámoló az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységérıl
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 Kerekes László ügyvezetı igazgatóhoz: Kívánja kiegészíteni az
elıterjesztést?
Kerekes László: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: A bizottság ülésén az ügyvezetı úr elmondta, hogy jelentıs költségeik vannak
az Ipari Park mőködtetésével, fenntartásával kapcsolatban, ugyanakkor a telek
értékesítésekbıl az önkormányzatnak származik bevétele. Valamilyen módon a jövıben
rendezni kell, hogy a költségeiket fedezni tudják.
Horváth István: A Városfejlesztési Kft-nél van az Ipari Park Kft. tevékenysége. A
Városfejlesztési Kft. a jövıben egyre nagyobb feladatot kap a városrehabilitációban, az Agora
programban. Nem célszerő, ha még tovább terhelik ezt a tevékenységet, hiszen 3-4 mérnök
kolléga dolgozik a cégben és az Ipari Park mőködtetése inkább vagyonkezelıi feladat.
Korábban ezt a feladatot a Vagyonkezelı Kft-nél látták el. Kéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy a következı ülésen vizsgálja meg azt a lehetıséget, hogy az Ipari Park Kft.
tevékenységét a Vagyonkezelı Kft. tevékenységével hangolják össze.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
122/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló az Ipari Park Kft. tevékenységérıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Ipari Park Kft. 2010. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot,
hogy következı ülésén tárgyalja meg az Ipari Park Kft. és a
Vagyonkezelı
Kft.
tevékenységei
összehangolásának
lehetıségét.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. június 30.
2. pont tekintetében: 2011. július 31.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Kıvári László GPB elnök
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14.

Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Törvénymódosítás miatt indokolt az alapító okiratok módosítása,
továbbá változott az intézményekben a tanszakok elnevezése.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: A Német Kisebbségi Önkormányzat tárgyalta az elıterjesztést?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Igen, a kisebbségi önkormányzat egyetértett a módosítással.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
123/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
A nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak
módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az alábbi intézmények alapító okiratait az 1. számú
melléklet szerinti formában módosítja:
1. Számú Óvoda Kindergarten
2. Számú Óvoda és Bölcsıde
Gyermeklánc Óvoda
Garay János
Általános
Iskola
Mővészetoktatási Intézmény
Babits Mihály Általános Iskola
Dienes Valéria Általános Iskola
Baka István Általános Iskola
Garay János Gimnázium
I. Béla Gimnázium

és

Alapfokú

2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosító
alapító okiratok és az alapító okiratok aláírására, valamint
felkéri a jegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.
3.
A közgyőlés a Wunderland Óvoda alapító okiratának a 2.
számú melléklet szerinti módosításával egyetért.
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Határidı: 2011. július 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15.

Megállapodás Tolna Város Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Idı közben a bogyiszlói és a fácánkerti önkormányzattól is megérkezett
a határozat, mely szerint hozzájárulnak a költségek viseléséhez.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: A 2.5. pont kikerül a megállapodásból.
Ilosfai Gábor 9 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: A normatíva felett minden önkormányzat hozzájárul a költségekhez, így
Szekszárd városnak nincs többletköltsége, az intézmény hatékonyabban tud mőködni.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
124/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Megállapodás közoktatási feladatok ellátására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.
§-a alapján Tolna Város Önkormányzatával kötendı közoktatási
feladat-ellátási megállapodást az alábbi módosítással elfogadja:
- a megállapodás 2.5. pontja törlésre kerül.
2. A közgyőlés Fácánkert Község Önkormányzatával, valamint
Bogyiszló Község Önkormányzatával kötendı közoktatási
feladat-ellátási megállapodást elfogadja.
3. A közgyőlés felkéri a polgármestert a megállapodások
aláírására.
A jóváhagyott megállapodások a határozat mellékletét képezik.
Határidı: 2011. július 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
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16.

A Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak Waldorfpedagógiai Alapítvány között létrejövı bérleti szerzıdés jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, de javaslattal
nem élt. A szükséges számadatok a bizottsági ülés idıpontjában nem álltak rendelkezésre.
Dr. Haag Éva: Tegnapi napra készült el egy költségkalkuláció, ami a Waldorf Alapítvány
által használt öt tanteremre vonatkozik és ezt még nem tudták egyeztetni az alapítvánnyal.
Ezért javasolja, hogy a közgyőlés hatalmazza fel a polgármestert és az alpolgármestereket
további egyeztetı tárgyalások lefolytatására a bérleti díj vonatkozásában, és a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel a bérleti díj összegének jóváhagyására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Haag Éva alpolgármester javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı határozatot hozta:
125/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak
Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövı bérleti
szerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Garay János Általános Iskola és AMI, illetve a Négy Évszak
Waldorf-pedagógiai Alapítvány között létrejövı bérleti
szerzıdés-tervezetét jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és az
alpolgármestereket a bérleti díj vonatkozásában az egyeztetı
tárgyalások lefolytatására, továbbá felhatalmazza a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságot a bérleti díj összegének jóváhagyására.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés
aláírására.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
17.

A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási
megállapodások jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
126/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési
Tanácsadó között létrejövı feladat-ellátási megállapodások
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési
Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között
létrejövı feladat-ellátási megállapodást a melléklet szerinti
szövegezéssel jóváhagyja.
Határidı: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.

Javaslat közoktatási, és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodások módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az ülést megelızıen kiosztásra került a módosított elıterjesztés.
A feladatellátási megállapodások megkötése tekintetében egyeztetés történt az
államkincstárral, és a Gyermeklánc Óvoda, illetve a Wunderland Óvoda esetében a
megállapodás megkötése változott. A módosításnak megfelelı javaslatot kéri elfogadni a
normatíva elszámolás miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
127/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött
feladat-ellátási megállapodások módosítása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése alábbi társulásainak a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási
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megállapodásai mellékelt módosításait az 1. számú melléklet
szerinti formában elfogadja:
Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
2.) A közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással gyógytestnevelési feladatok ellátására kötendı
feladat-ellátási megállapodást a Gyermeklánc Óvodára
vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti szövegezéssel
elfogadja.
3.) A közgyőlés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás között
létrejövı feladat-ellátási megállapodást a 3. számú melléklet
szerinti formában támogatja.
4.) A közgyőlés felkéri az alpolgármestert a megállapodások
aláírására.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva alpolgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Ilosfai Gábor 10 óra 3 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
19.

Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
létrehozására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés döntsön a tekintetben, hogy a társulás mőködésének
költségét 100 Ft/lakos összegben kívánja meghatározni. A Közgyőlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következı ülésére készítse elı a társulási megállapodás
módosítását
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Miért 100 Ft/fı/év a hozzájárulás összege? A 2.700.000 Ft-ot az ALISCA
Terra Kft. fizeti vagy a város?
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Ács Rezsı: Az elıkészítési célú és kiegészítı költségek vonatkozásában 100 Ft/fı szükséges
ahhoz, hogy a költségeket finanszírozni tudják. A projekt 700-800 millió Ft nagyságrendő
lesz. A társulásban az önkormányzat a tag, így a hozzájárulást is a város fizeti.
Horváth István: A szeméttelepek rekultivációja önkormányzati feladat, így a tagdíjat is az
önkormányzatnak kell biztosítani.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot Ács Rezsı alpolgármester
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
128/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás létrehozása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében – alapító tagként
részt vesz az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásban.
2.
A Közgyőlés a határozat mellékletét képezı társulási
megállapodást jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a
megállapodás aláírására.
3.
A Közgyőlés a Társulási Tanácsba Szekszárd Megyei
Jogú Város képviseletére Dr. Haag Éva képviselıt delegálja.
4.
A Közgyőlés a társulás mőködésének költségét 100
Ft/lakos összegben kívánja meghatározni. A Közgyőlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következı ülésére készítse
elı a társulási megállapodás módosítását.
Határidı: 2011. június 30.
2. pont tekintetében: 2011. augusztus 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Zaják Rita 10 óra 9 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
20.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési
Tervének 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 azzal a kiegészítéssel, hogy a 1.12. pontban nevesített beszerzés esetén a
becsült érték is módosul 2.600.000 Ft-ra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
129/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési terv módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 1. számú
módosítását jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel:
„1.12. pontban nevesített beszerzés esetén a becsült érték is
módosul 2.600.000.- Ft-ra”
2.
A Közgyőlés továbbá felkéri a jegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési Tervben történı
átvezetésérıl.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

21.

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások
beszerzésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és az ülésen
elhangzott módosítással – mely a határozati javaslat 3. pontját érinti – elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
130/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése támogatja hogy az önkormányzat a „Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó
mőszaki ellenırzésre, nyilvánosság biztosítására, továbbá a
projektmenedzsment tevékenységekre a közbeszerzésekrıl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
kössön szerzıdést.
2.
A Közgyőlés támogatja a projekt megvalósítására
létrejövı
Konzorciumot,
továbbá
a
Konzorciumi
Együttmőködési Megállapodás jóváhagyása miatt a döntési
jogkört Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságára átruházza.
3.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a projekt
költségvetését 2.404.650.937 Ft elszámolható összköltséggel, és
744.463.006 Ft saját forrással a város 2011. évi
költségvetésében és a gördülıtervezésben nevesítetten
szerepelteti.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Megbízási Szerzıdéseket, a Konzorciumi Együttmőködési
Megállapodást, valamint a Támogatási Szerzıdést aláírja,
valamint a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. augusztus 19.
Felelıs:
Horváth István polgármester (1-4. pont tekintetében)
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı (4. pont tekintetében)
Kıvári László GPB elnök (2. pont tekintetében)

22.

Beszámoló a Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP-3.1.3.10/2-2010-0011) pályázatról, javaslat a pályázat megvalósításához szükséges
technikai álláshelyek biztosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a Garay János Gimnázium technikai álláshelyeinek száma
53,5 fıre emelkedik 54 helyett.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a Garay Gimnázium álláshelyeinek száma
nem 54 fıre, hanem 53,5 fıre emelkedik.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı határozatot hozta:
(Lemle Béláné nem vett részt a szavazásban.)
131/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Hevesy György Természettudományos Projekt (TÁMOP3.1.3.-10/2-2010-0011) megvalósításához szükséges technikai
álláshelyek
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0011 azonosítószámú
pályázatról szóló beszámolót elfogadja, megállapítja továbbá,
hogy a projekt támogatási szerzıdés szerinti költségvetése
177.450.664 Ft.
2.
A Közgyőlés a projekt megvalósításához a Garay János
Gimnázium intézmény álláshelyeinek számát 2 fıvel megemeli,
így összesen az álláshelyek száma 53,5 fıre emelkedik. A
pályázathoz szükséges 2 fıt az egyéb tevékenységet ellátók
álláshelyen biztosítja a pályázat megvalósítási és fenntartási
idıszakára, így az a 4 fırıl 6 fıre emelkedik.
3.
A Közgyőlés felkéri a Garay János Gimnázium vezetıjét,
hogy a laborvezetıi és laboránsi munkakör betöltésére
vonatkozó pályázatot írja ki.
4.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének
a
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelete 18. sz. mellékletében a szükséges
módosítást vezesse át, és a soron következı rendeletmódosításkor terjessze a Közgyőlés elé.
Határidı:
1. és 2. pont tekintetében: 2011. június 30.
3. pont tekintetében: 2011. július 15.
4. pont tekintetében: 2011. szeptember 30.
Felelıs:
1. és 2. pont tekintetében: Horváth István polgármester
3. pont tekintetében: Heilmann Józsefné igazgató
4. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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23.

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot hozta:
„A bizottság a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére ajánlatot tevıkkel
lefolytatott versenytárgyalás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) Meghívás ellenére a versenytárgyaláson nem jelent meg a GEO-BE-KE Kft., valamint a
Szegmen’s Kft. képviselıje.
b.) A versenytárgyaláson résztvevık a következı végsı ajánlatot tették a kivitelezésre:
o PSN Kft:
10.595.000.- Ft + ÁFA;
o S-Build Kft:
11.500.000.- Ft + ÁFA;
o Adri-Épker Kft: 10.500.000.- Ft + ÁFA.
A Bizottság a versenytárgyalás eredményének ismeretében tárgyalásra javasolja a
Közgyőlésnek a tornaszoba bıvítésére vonatkozó elıterjesztést.”
Zaják Rita 10 óra 14 perckor visszatér az ülésterembe, Fajszi Lajos elhagyja az üléstermet,
jelen van 11 fı képviselı.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A bizottság fontosnak tartja, hogy a Gyermeklánc Óvodában a
tornaszoba kialakítására vonatkozó beruházás az elıterjesztésben foglalt bıvített tartalommal
még a nyár folyamán valósuljon meg.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: A tárgyalások során a bekerülési költség volt az elsıdleges szempont, de
egyeztetés történt az idıpontra vonatkozóan is, mindhárom cég vállalta a szeptember 30-i
határidıt.
Ács Rezsı: Gyakran szembesülnek azzal a helyzettel, hogy amikor elkészül egy terv egy adott
építéshez kapcsolódóan, akkor már ott eldıl, hogy olcsó vagy drága lesz a megoldás. Viszont
a kivitelezés idıszakában ennek módosítására már nincs lehetıség. Ezért javasolja, hogy a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság alakítson ki egy rendszert saját magának, a tervezés
idıszakában kérjen tervezıi költségbecsléseket a különbözı mőszaki megoldásokhoz
kapcsolódóan, és ennek elfogadását követıen készüljön el a végleges mőszaki terv. A
Polgármesteri Hivatal vagy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság erre vonatkozóan alakítson ki
valamiféle szabályozást.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A beruházást a Diákétkeztetési Kft. valósítja meg, a közgyőlés a
beruházás lebonyolításához fenntartóként hozzájárul.
Kıvári László: A pályázó cégeket tájékozatták, hogy az eredményhirdetést követıen a
legrövidebb idın belül a munkaterület átadásra kerül. A cégek így tudták vállalni a
szeptember 15-i határidıt.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
132/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítése
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja, hogy a Gyermeklánc Óvoda
tornaszobával történı bıvítését az Adri-Épker Kft. végezze
10.500.000.- Ft + ÁFA vállalási díj ellenében.
2.) A közgyőlés a beruházás megkezdéséhez a Diákétkeztetési
Kft-nek a tulajdonosi, illetve a Gyermeklánc Óvoda részére a
fenntartói hozzájárulást az elıterjesztésben foglaltak szerint
megadja. Felkéri továbbá a Hivatalt a szükséges megállapodás
elkészítésére.
Határidı: 2011. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
24.

Döntés a Várköz - Szent László utca összekötı út megépítése céljából
kisajátítási eljárás megindítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a
Várköz-Szent László u. összekötı út megépítése céljából kisajátítási eljárás megindítására
vonatkozó határozati javaslatot. A Bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg a transzformátor állomás áthelyezése nélkül, további területszerzéssel megvalósítható-e
és milyen feltételekkel az út építése.
Horváth István: Nagyon költséges lenne a transzformátor áthelyezése. Felmerült a bizottság
ülésén, hogy ha az út kikerülné a transzformátort, az kisebb költséggel járna. Kéri, hogy a
Polgármesteri Hivatal ezt vizsgálja meg. Két tulajdonosa van a területnek: a Magyar Posta
Zrt. és a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Az önkormányzat a postával megállapodást
kötött, viszont a Telekom irreálisan magas árat kért erre vonatkozóan. Folynak a tárgyalások,
de ezzel párhuzamosan javasolja a kisajátítási eljárás megindítását. A Piactér bıvítése miatt
indokolt a terület megszerzése.
Máté Péter: Ezen a területen nagy autóval bejönni nem lehet, mert a rendırség és a Posta
épülete közötti szők rész, mely kb. 6-6,5 méter, nem teszi lehetıvé, hogy egy nagyobb autó
elkanyarodjon. A trafóházat ki lehetne kerülni, és így nem kellene az önkormányzatnak 19-20
millió Ft-os költséget vállalni.
Horváth István: Javasolja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványával
együtt fogadja el a közgyőlés a határozati javaslatot.
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További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna nem vett részt a szavazásban.)
133/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Felhatalmazás kisajátítási eljárás megindítására a Várköz - Szent
László utca összekötı út megépítése céljából
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megerısíti szándékát a Várköz – Szent László utca
összekötéséhez szükséges belterületi közút megvalósítására a Magyar
Telekom Nyrt., valamint a Magyar Posta Zrt. osztatlan közös
tulajdonában lévı 1809/2, valamint 1811/2 hrsz-ú ingatlanokon,
továbbá az út megépítéséhez szükséges területrész megvásárlásáról.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetés
lefolytatására.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot az ingatlan adásvétellel kapcsolatos döntés
meghozatalára.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
II.
Amennyiben a társtulajdonosokkal lefolytatott adásvételi
tárgyalások meghiúsulnak, úgy az Önkormányzat Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására és
lefolytatására az alábbiak szerint:
1.
A Közgyőlés a Várköz – Szent László utca összekötését ellátó
belterületi közút megvalósításához szükséges 1809/2, valamint
1811/2. hrsz-ú – jelenleg a Magyar Telekom Nyrt., valamint a
Magyar Posta Zrt. közös tulajdonában lévı – ingatlanokból az út
megépítéséhez szükséges területrészek tulajdonjogának megszerzése
érdekében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. Törvény 2. § c.)
pontjában meghatározott terület- és településrendezés céljából
kisajátítási eljárást kezdeményez.
2.
A Közgyőlés az eljárás megindítására, valamint a kisajátítási
eljárásban a szükséges okiratok aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
3.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a kisajátítási eljárásban az
érintett tulajdonosok kártalanításához szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll.
III.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja
meg a transzformátor állomás áthelyezése nélkül, további
területszerzéssel megvalósítható-e és milyen feltételekkel az út
építése.
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Határidı: értelemszerően
Felelıs: Horváth István polgármester
25.

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítésére,
valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” elnevezéső (KEOP-1.2.0/2F/092010-0062) pályázatra forrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Fajszi Lajos 10 óra 24 perckor visszatér az ülésterembe, Csillagné Szánthó Polixéna elhagyja
az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
134/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának
bıvítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése”
(KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062)
pályázattal
elnevezéső
kapcsolatos támogatási szerzıdés megkötése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erıként 249 291 200 Ft -ot (104 081 349
Ft önerı, valamint 145 209 851 Ft ÁFA) biztosít.
2.
A Közgyőlés felkéri a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot, hogy három évre elıre szóló
költségvetési tervében (gördülı tervezés) a teljes projekt
összegét a felhalmozási célú bevételek (476 081 349 Ft) és
felhalmozási célú kiadások (726 049 253 Ft) között nevesítetten
szerepeltesse.
Határidı: 2011. július 15.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Csillagné Szánthó Polixéna 10 óra 26 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı
képviselı.
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26.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és 1 nem szavazattal elfogadott és a
következı határozatot hozta:
135/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Folyószámla hitelkeret szerzıdés hosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati
rendelete 18. § (2) bekezdése alapján az OTP NyRt.
Számlavezetı pénzintézettel fennálló 1. 000 m Ft összegő
folyószámla hitelkeret szerzıdést 2011. július 19. -2012. július
19. napjáig meghosszabbítja.
A folyószámla hitelkeret szerzıdés feltételei egyebekben
változatlanok maradnak.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, és a
mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla
hitelkeret szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. július 17.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

27.

Javaslat telek kiegészítés jóváhagyására
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
136/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Telek kiegészítés jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı
szekszárdi 2219/1 hrsz-ú, udvar és sportpálya, épület
megnevezéső ingatlanból cca. 650 m2 nagyságú területrész
telek-kiegészítés keretében történı értékesítéséhez a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság 86/2011. (III.22.) GPB számú
határozatában foglalt feltételek szerint. A telekhatár-rendezéssel
kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli.
2.
A Közgyőlés a telekalakítással érintett önkormányzati
ingatlanrészt - mivel az önkormányzati kötelezı feladatok
ellátását biztosító funkcióját nem tölti be - a korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból átsorolja a forgalomképes
vagyontárgyak közé. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
szekszárdi ör. legközelebbi módosításakor intézkedjen a fenti
vagyontárgy forgalomképessé minısítésérıl.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

28.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
137/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
végrehajtásáról

közgyőlési

határozatok

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 173/2010. VII.9.), 276/2010. (XII.16.), 38/2011.
(III. 8.), 71-72/2011. (IV.28.), 76/2011. (IV.28.), 85/2011.
(IV.28.), 86-92/2011. (V.18.), 94/2011. (V.26.), 96-97/2011.
(V.26.), 100-102/2011. (V.26.), 104-110/2011. (V.26.), 11232

113/2011. (VI.8.) szekszárdi öh. számú
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

határozatok

2.
A Közgyőlés a 173/2010. (VII.9) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
3.
A Közgyőlés az 59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
4.
A Közgyőlés a 60/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
5.
A Közgyőlés a 63/2011. (IV.28.) szekszárdi. öh. számú
határozat határidejét 2011. december 31 – ig meghosszabbítja.
6.
A Közgyőlés a 75/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
7.
A Közgyőlés a 111/2011. (V.26.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
8.
A Közgyőlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel
kötött megbízási szerzıdés 2011. február 25-i módosítását
jóváhagyja.
9.
A Közgyőlés a Szekszárd Junior Stars Big Band-del
kötött támogatási szerzıdés határidejét 2012. december 31.
napjáig meghosszabbítja azzal, hogy az egyesület köteles a
hátralévı tartozásból 2011. december 31. napjáig legalább
400.000,- Ft összeget megtéríteni.
10.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási szerzıdés – jelen határozatban foglaltak szerinti –
módosításának elkészítésére, a polgármestert pedig a módosított
támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı:
1., 8. és 9. pont tekintetében: 2011. június 30.
2-4 és 6-7. pont tekintetében: 2011. augusztus 31.
5. pont tekintetében: 2011. december 31.
10. pont tekintetében: 2011. július 8.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
29.

Javaslat Ifjúsági Keret felhívására
támogatására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

beérkezett

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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alapítványi

pályázatok

Csillagné Szánthó Polixéna:A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
138/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Ifjúsági Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok
támogatása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a 2011. évi Ifjúsági Keretbıl
730.000.- Ft-ot átcsoportosít a
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinyújtott Kéz Alapítvány,
„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány,
Sportélmény Alapítvány,
„Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány,
Nyitott Világ Alapítvány,
Az Egészségért Alapítvány,
A Keresztény Nevelésért Alapítvány,
Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

támogatására.
2.
A Közgyőlés felkéri a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot, hogy az átcsoportosítás kerüljön
átvezetésre a költségvetésben, valamint a Közoktatási,
Mővelıdési és Sport Osztályt, hogy készítse el a támogatási
szerzıdéseket.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. június 30.
2. pont tekintetében: 2011. július 15.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
30.

A „Nonprofit Információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban” címő
KEOP-6.2.0/B/09-11 konstrukciószámú pályázat önerejének biztosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Horváth István: A beruházás értéke 157 millió Ft, 95%-os támogatási intenzitás esetén a saját
erı 7,9 millió Ft. Kéri, hogy a közgyőlés támogassa a pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
139/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
„Nonprofit Információs központ a Szekszárdi Városi
Sportcsarnokban” címő KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázat
benyújtása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a „Nonprofit
Információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban”
címő KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázat benyújtására.
2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához szükséges saját erıt, 7.891.816 Ft –ot saját
költségvetése terhére biztosítja.
3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóságot, hogy a 2011. évi költségvetésben elkülönítetten
szerepeltesse a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati saját forrás összegét. A tervezett
beruházás összköltsége 157 836 323 Ft, melybıl a KEOP
forrásból származó támogatás igényelt összege 149 944 507 Ft,
így a szükséges saját erı 7 891 816 Ft.
Határidı: folyamatos
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. és 3.pont tekintetében: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
31.

Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató
Intézmény TÁMOP 3.2.2 „Területi együttmőködések, társulások, hálózati
tanulás” c. pályázatának folytatására, szakmai létszámának határozott idıre
szóló emelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
140/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola TÁMOP 3.2.2 „Területi
együttmőködések,
társulások,
hálózati
tanulás”
c.
pályázatának folytatása, szakmai létszámának határozott idıre
szóló emelése
1 . Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és
Pedagógiai - Szakmai Szolgáltató Intézmény engedélyezett
létszámát (egyéb tev. ellátók álláshelyen) 2011. szeptember 1tıl 2 fıvel megemeli.
A dolgozók foglalkoztatása munkajogviszonyban történik.
A közgyőlés felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a
létszámnövekedéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket
tegye meg.
2 . A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelete
18. sz. mellékletében a szükséges módosítást vezesse át, és a
soron következı rendelet-módosításkor terjessze a Közgyőlés
elé.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. augusztus 1.
2. pont tekintetében: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Matókné Misóczki Mária igazgató
32.

Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: A cégbíróságra benyújtásra kerültek az iratok, de a bíróság megtagadta a
bejegyzést. Formai elıterjesztésrıl van szó, kéri a határozati javaslat elfogadását.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
141/2011. (VI.30.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület alapítása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
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tv. 10.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében – alapító tagként
részt vesz a Szekszárd és Térségi Turisztikai Közhasznú
Egyesület nevében megalakult TDM - szervezetben.
A közgyőlés felhatalmazza Horváth István polgármestert az
Egyesület alakuló ülésén való részvételre, az alapítási
nyilatkozat megtételére. A közgyőlés az Önkormányzat
képviseletével Dr. Haag Éva alpolgármestert bízza meg az
egyesület mőködésével kapcsolatban, a bejegyzést követıen.
2.) A közgyőlés a 75/2011.(IV.28.) szekszárdi öh. határozat 1.)
pontját visszavonja.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 34
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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