Szám: IV.170-14/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. szeptember 29-én
(csütörtökön) 14 óra 20 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, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth
Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 13 fı
Távolmaradt: Zaják Rita, Dr. Tóth Csaba Attila képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a 240. és 241.
sz. elıterjesztéseket.
Ács Rezsı: Javasolja a meghívóban szereplı 20. napirendi pont napirendrıl történı levételét.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy a 10. és 18. napirendi pontok tárgyalásának
sorrendjét a közgyőlés cserélje fel.
A polgármester szavazásra teszi fel a 240. és 241. sz. elıterjesztések napirendre vételét,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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NAPIREND
1.)

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
I. félévi teljesítésérıl
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.(….) rendelete
a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(229. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.(…)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.(…)
önkormányzati rendelete közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének .../2011.(…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló
7/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. 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 módosításáról (tervezet)
(232. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Javaslat a településrendezési terv módosítására
(230. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9.)

Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok
támogatására
(224. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

10.)

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését
biztosítására
(239. sz. elıterjesztés, mely késıbb került kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.)

Javaslat önkormányzati lakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására
(228. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.)

Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs Társuláshoz
(220. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

13.)

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl
(219. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

14.)

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzata által történı
felmondása
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.)

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.)

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” c. pályázat forrásainak aktualizálására
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.)

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó ingatlan-bérleti szerzıdés módosítására
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására"
(235. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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19.)

Javaslat a KT-Dinamic NKft-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosítására
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához történı csatlakozásra
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.)

Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

22.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. II. negyedév)
(218. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.)

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

24.)

Pályázat a megyei és települési fenntartású ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos
intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatásra
(240. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.)

Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázata saját
felelısségre történı elindításához szükséges költségek fedezetének biztosítására
(241. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.)

Interpellációk, kérdések
- Halmai Gáborné képviselı kérdésére adott írásbeli válasz

ZÁRT ÜLÉS:
27.)

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(227. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

1.)

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Város

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a tájékozatót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: A szociális ellátások területén több helyen szerepel, hogy az eredeti
elıirányzat nem elegendı, a rendelkezésre álló összeg nem nyújt kellı fedezetet év végéig a
jelentkezı igények kielégítésére.
Pál József: Az év hátralévı idıszakában a megfelelı forrásokat biztosítani tudja a
költségvetés.
Halmai Gáborné: Az elıterjesztésben az szerepel, hogy nincs rá kellı fedezet, ha van
fedezet, akkor meg kell azt jelölni.
Horváth István: Az elıterjesztés a június 30-i állapotot tükrözi, azóta már a helyi adó
bevételek is befolytak.
Pál József: Október végén pontosan fogják már látni a szükséges forrásigényt, ami
jelentkezni fog, és ennek mértékében még az Általános Tartalék Alap terhére tudnak forrást
biztosítani.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı határozatot hozta:
174/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.
félévi teljesítésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1)
bekezdése alapján megtárgyalta az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatóját, és
azt elfogadja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.(….)
rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Pál József: Az I. mérlegben a saját bevételek összege helyesen 5.773.954, az állami
hozzájárulásoknál a pontos összeg 2.115.210. A fıösszegek nem változnak, csak egy
képlethiba okozta az elírást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
50/2011.(X.5.) rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló
10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994.(II.1.) 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
tárgyalásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Mikor került fel a rendelettervezet a honlapra és a lakosok honnan tudják,
hogy a honlapon meg lehet tekinteni? Az 5.§ korábban tartalmazta, hogy a lakás nagysága és
a lakók száma hogyan függ össze egymással. Mi az indoka annak, hogy ez most kikerült a
rendeletbıl?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ha a honlapra kikerül, akkor a Szekszárdi Vasárnapban
közzéteszik, hogy részletesen megtekinthetı az anyag a www.szekszard.hu oldalon. A
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véleményezésre egy hét állt rendelkezésre, vélemény nem érkezett be. A szakmai kérdésekben
a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjével történt egyeztetés.
dr. Fıfai Klára: Halmai Gáborné kérdésére elmondja, hogy ez a rendelkezés azért került ki a
rendeletbıl, mert ha eszerint biztosítanák a bérlakásokat, akkor például egy három tagú
családot ki kellene zárni abból a körbıl, hogy beköltözhessen egy egyszobás lakásba. Például
a tegnapi napon egy egyszobás bérlakásba költözött be egy háromtagú család, mert a
jövedelmi viszonyaik alapján ezt tudják csak kifizetni.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Rengeteg problémát, konfliktust okozhat, ha valakik többen költöznek be
egy lakásba, mint amire az a lakás alkalmas. Ezzel a problémát nem oldották meg.
Horváth István: Mindegyik vélemény mellett megfelelı érvek vannak. Ha valaki a
környezetére nézve problémásan használja a lakást, akkor a felmondás lehetısége is fennáll.
Ezért a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıje a felelıs.
Kıvári László: Két fontos eleme is van a rendelet módosításnak: az egyik, hogy az
önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történı bérbeadásának feltételeit változtatja
meg azzal, hogy a pályázat benyújtására az jogosult, akinek családjában az egy fıre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
kétszeresét. A jelenleg hatályos rendeletben ez eddig csak egyedülálló személyek esetében
volt így, egyéb személyeknél ez a határ az öregségi nyugdíj másfélszeresében volt
meghatározva. Továbbá kikerült a rendeletbıl, hogy negyven év alatti személyek nyújthatnak
csak be pályázatot. Ezek a rendelkezések a fecskeházi lakásokra is kiterjednek.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
51/2011. (X.5.) önkormányzati rendelete a lakások és
helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól szóló
3/1994.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.)

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

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a rendeletben kerüljön rögzítésre, hogy a Szekszárdi
Vasárnapban minden alkalommal felhívják a figyelmét a lakosoknak az önkormányzat
7
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honlapján közzétett rendelet-tervezetekrıl. Javasolja, hogy a Civil Kerekasztal képviselıjének
is küldje meg a hivatal a felhívást.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A 30/A § (2) bekezdésének kiegészítését javasolja az alábbi
mondattal: „Az önkormányzat honlapján közzétett rendelet-tervezetekrıl az önkormányzat
által alapított lapban figyelemfelhívást kell megjelentetni.”
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
52/2011.(X.5.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011.(…)
önkormányzati rendelete közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Ismerteti a rendelet módosítás indokait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
53/2011.(X.5.) önkormányzati rendelete közterületi parkolók
üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének .../2011.(…)
önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl
szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Ismerteti a rendelet módosítás indokait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
54/2011.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételérıl szóló 7/2008.(II.6.)
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 módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Ismerteti a rendelet módosítás indokait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
55/2011.(X.5.) önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

8.)

Javaslat a településrendezési terv módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 9. és 10. pontja kerüljön törlésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
175/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Településrendezési terv módosításának elıkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a településrendezési
terv részleges módosításának programját megtárgyalta, és a
terven az alábbi módosításokat kívánja végrehajtani:
1. A zártkerti kerítések elhelyezésére és kialakítására vonatkozó
elıírások kerüljenek enyhítésre: az úttengelytıl 4 (szükség
esetén 5 m-re) legyen elhelyezhetı a kerítés, kialakítás
tekintetében az utcafronti szakaszon a lábazat építése, valamint
a kovácsoltvas anyaghasználat is legyen engedélyezhetı.
2. A Bátaszéki út tervezett szabályozási szélessége
egyértelmően kerüljön meghatározásra, a jelenleg meglévı
szélesség vagy 40 m-es tervezett szabályozási szélesség
rögzítésével;
3. A Sárköz utca 96. hsz-ú telekrıl nyílóan tervezett út kerüljön
megszüntetésre, és készüljön vizsgálat arról, hogy az érintett
területrész feltárása más módon lehetséges, vagy szükséges-e.
4. A 947/13. hrsz-ú terület útként való feltüntetése a meglévı
állapot szerint kerüljön pontosításra.
5. A 10 717/6. hrsz-ú ingatlan és környezete az Má övezetbıl
mezıgazdasági kertes övezetbe kerüljön átsorolásra.
6. A Kadarka utca mentén húzódó beépítetlen területsáv távlati
terület-felhasználása egyértelmően kerüljön meghatározásra.
7. A Bartina utcában a max. 4,5 m-es építménymagasság a
meglévı
beépítéshez
igazodó
mértékben
kerüljön
megnövelésre.
8. Tüske utca fölötti területen a már engedélyezett
telekalakításokhoz igazodóan kerüljön meghatározásra a
további tervezett feltáró út nyomvonala.
9. A Tartsay utca tervezett 5 ágú csomópont a meglévı állapot
figyelembevételével
kerüljön
átdolgozásra
4
ágú
körforgalomként.
10. A Bartina utca – Kisbödı utca által határolt telektömb oly
módon kerüljön szabályozásra, hogy a telkek 50 %-os
beépíthetısége lehetségessé váljon.
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11. A 21. hrsz-ú, Selyem utca 8. hsz. alatti telephely
beépíthetıségi paramétereinek kerüljenek megváltoztatásra. 50
%-ról 60 %-ra, 7,5 m-rıl 9,0 m-re.
12. A Borzsák utca fölötti területen az Lke-2.4 jelő építési
övezetben a beépíthetıség mértéke 15 %-ról 20 %-ra kerüljön
megemelésre.
13. Külterületen a 0646/13-20. hrsz-ú ingatlanok erdıterületbıl
a tényleges mővelési ág szerinti mezıgazdasági övezetbe
kerüljenek átsorolásra.
14. Ságvári utcától nyugatra lévı 6823/2. hrsz-ú területsáv
északi részébıl leválasztott telek közpark területfelhasználásból lakóterületté kerüljön átsorolásra.
15. A 974/2. hrsz-ú ingatlan tervezett útterületként szőnjön meg
és a környezı lakóövezetbe kerüljön beolvasztásra.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.)

Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi
pályázatok támogatására
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

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 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
176/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
A Sportkeret és a Civil Keret felhívásra beérkezett alapítványi
pályázatok támogatása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Humán Bizottság Sportkeretébıl 150 eFt-ot
átcsoportosít a Sportélmény Alapítvány támogatására.
2.
A közgyőlés a Humán Bizottság javaslata alapján a
Sportkeretre beérkezett pályázatok közül az alábbi alapítványok
által benyújtott pályázatokat nem támogatja:
11
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•
Kinyújtott Kéz Alapítvány,
•
I. Béla Alapítvány,
•
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány,
•
Keresztény Nevelésért Alapítvány
3.
A közgyőlés a Humán Bizottság Civil Keretébıl 1.970
eFt-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására:
Ssz.

Alapítvány/támogatási cél

1.

Kék Madár Alapítvány - Mőködés (bérleti díj)
"Szekszárdi Röntgen" Alapítvány - Számítógép monitorok
beszerzése

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Nyitott Világ Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány,
irodaszer, bérleti díj, posta, telefon, kommunikációs
költségek, reklámköltségek, könyvelıi díj)
Gyöngysor Alapítvány - Mőködés (irodaszerek,
karbantartási költségek, posta, telefonköltségek,
illetékek, bank költség, reklámköltség, könyvelési díj,
honlap fenntartás), projektor vásárlása
"JASZLICE" Családsegítı Közhasznú Alapítvány Mőködés (munkabér)
Az Egészségért Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány,
irodaszer, posta, telefon és kommunikációs költségek,
szakkönyvek, utazási költség, bank költség, hirdetés)
eszközbeszerzés (adattároló eszköz, PDA, USB, port,
WEB kamera)
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Mőködés (tisztítószerek, munkaruha, védıruha,
védıfelszerelés, nyomtatvány, irodaszer, bérleti díj,
javítás, karbantartás, posta, telefon és kommunikációs
költségek, szakkönyvek, utazási költség, könyvelési díj),
reprezentációs költségek
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány - Mőködés
(kommunikációs költség, munkabér és járulékai)
A Keresztény Nevelésért Alapítvány - Mőködés (posta,
telefon kommunikációs költségek, utazási költségek,
munkabér, könyvelési és bérszámfejtési költségek)
"Méltósággal az út végén" Hospice Alapítvány Szekszárd Mőködés (utazási költség, szupervizori kiadások,
könyvelési költség, posta és telefonköltségek), irodai
székek beszerzése
Szekszárdi Evangélikus Alapítvány - Netbook-táblagépiPAD 2 32GB-3G beszerzése
Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány- Mőködés
(nyomtatvány, irodaszer, kábel TV elıfizetési díja,
kiadvány, bank költség, utazási, posta, telefonköltségek,
oktatás, továbbképzés költsége), projektorhoz kivetítı
beszerzése, reprezentációs kiadások
Betegápolásért Alapítvány - Irodai eszköz és
bútorvásárlás, ápolási eszközök vásárlása
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Elnyert támogatás
összege
200 eFt
200 eFt

80 eFt

100 eFt

50 eFt

50 eFt

150 eFt

100 eFt

120 eFt

120 eFt

100 eFt

120 eFt

100 eFt
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14.

"Segíts Rajtam!" Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány Mőködés (nyomtatvány, irodaszer, posta, telefon és
kommunikációs költségek, javítás, karbantartás, bank
költség, utazási költség, honlap fenntartása, könyvelési
díj, megbízási díj) reprezentációs költségek

150 eFt

15.

Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány - Bérleti díj

80 eFt

16.

"Micimackó" Családi Napközi és Játszóház Alapítvány Mőködés (bérleti díj), fejlesztı eszközök beszerzése

50 eFt

17.
18.

CSIGA-BIGA Mozgás és Képességfejlesztı Alapítvány Mőködés (hirdetés és reklámköltség), többelemes
speciális pálya, terápiás hámok beszerzése
PONT-E Alapítvány - Mőködés (nyomtatvány, irodaszer,
könyvelıi díjak) kamera és projektor beszerzése
Mindösszesen:

50 eFt
150 eFt
1.970 eFt

4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításánál építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerzıdéseket és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidı: 1-3. pont tekintetében: 2011. szeptember 29.
4. pont tekintetében: 2011. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz önerı
biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az alábbi határozatot hozta:
„A bizottság a „2. Számú Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai feladatellátási helyének (7100
Szekszárd, Kadarka u. 110.) infrastrukturális fejlesztése” –re beadott pályázathoz az önerı
összegét a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja.
A bizottság a „Városi Sport- és Szabadidıközpont (7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.)
infrastrukturális fejlesztése” –re beadott pályázathoz 4.855.000 Ft önerı biztosítását javasolja
a Közgyőlésnek elfogadásra.
A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy mindkét projekt megvalósításához kapcsolódó
beszerzési tételt építse be a Közbeszerzési Tervbe.”
Märcz László: Látható a 4. oldalon a két táblázatban, hogy két sor van az önerıre. Erre azért
van szükség, mert november 30-ig a vállalkozási szerzıdéskötésnek meg kell történnie. Ez azt
jelenti, hogy egyetlen közbeszerzési eljárás lefolytatására van lehetıség. Amennyiben ez
eredménytelen lesz, akkor ez a projekt nem kerül megvalósításra. Ezért kiegészítéssel
javasolnák az önerı elfogadását. Ha a közgyőlés úgy dönt, hogy az eredeti önerıt fogadja el,
akkor pedig, ha olyan ajánlatok érkeznek, amelyben ez nem fedezi az önerıt, akkor utána
errıl gondoskodni kell, akár egy rendkívüli közgyőlés során.
13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzıkönyve

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: Amikor beadták a pályázatot a 2. sz. Óvodára, illetve a sportcsarnokra,
akkor a pályázat beadásánál mekkora volt az önerı? Milyen intenzitású a támogatás? 25%?
Märcz László: 20 %, a táblázat elsı oszlopában szerepel, a 4 oldalon.
Halmai Gáborné: Az 5. oldalon le van írva, hogy mindkét fejlesztés esetében a pályázatban
feltüntetett költségtervezet esetében az eredeti önerı megtartása esetén a projekt
megvalósítása során forráshiány keletkezhet. Valaki javasoljon egy olyan típusú megoldást,
hogy valamilyen határon belül legyen rugalmas, ha meg akarják valósítani a projektet.
Hogyan lehet ezt az anomáliát kiküszöbölni?
Horváth István: Véleménye szerint az elıterjesztés áttekinthetetlen, rossz minıségő
Gyakorlatilag 7,5 millió Ft önerıt biztosítottak a Kadarka utcai óvoda felújításához, azzal a
szándékkal, hogy 30 millió támogatást kapnak. Így lesz 37,5 millió Ft a beruházás összege. A
4. oldalon nem derül ki, hogy mi a szándéka az elıterjesztınek. A megítélt támogatás 18
millió Ft. Ez azt jelenti, hogy 11-12 millió Ft-tal kevesebbet kapott az önkormányzat és a
biztosítani javasolt önerı továbbra is 7,5 millió Ft. Azt javasolja, hogy a vizesblokkot hagyják
ki?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem támogatta a pályázat. A 3. oldalon a hivatal által
benyújtott pályázatnak megfelelı összegek szerepelnek. A 4. oldalon szerepelnek az
összegek, illetve, hogy mi az, amit nem támogatott a pályázat, és ennek megfelelıen pedig
szerepel egy javaslat, amit mindenképpen biztosítani javaslunk. A Kadarka utcai óvodánál a
homlokzati nyílászárók cseréje támogatott és ott javasolják is az önerıt hozzátenni. A
tornaszoba kialakításához több önerıre van szükség, látszik már, hogy forráshiányos a
tervezett, a vizesblokkokat, a bejárati ajtók cseréjét nem támogatta a kiíró és ugyanígy az
építészeti tervek elkészítését és mőszaki ellenırzést sem. Viszont tervkészítés nélkül nem
valósulhat meg a beruházás sem, mert engedélyköteles beruházásról van szó, és éppen ezért a
biztosítani szükséges önerı összege 7.499.000 Ft, ami a korábbi 20%-os minimális erıhöz
7.499.000 Ft, és ez 33%-osra növeli meg az önerı mértékét. És ugyanitt látható a Városi
Sport- és Szabadidıközpont infrastrukturális fejlesztésénél is.
Horváth István: Az elıterjesztésében nem ez a szám szerepel. Javasolja, hogy amire
megnyerték a pénzt, azt támogassák, tehát a nyílászáró cserét. Hogyha a tornaszobára 16, 6
millió Ft áll rendelkezésre, akkor abból kell megvalósítani. Az nem egyértelmő számára,
hogy az építészeti tervek a nyílászáró cseréhez szükségesek, túlzottnak tartja, hogy egy 6
millió Ft-os nyílászáró cserére több mint 1 millió Ft-os tervezési költség legyen. A határozati
javaslat b.) pontját elfogadásra javasolja. Az a.) pontban szereplı felújítás esetében a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságra ruházza át a döntést a közgyőlés, úgy hogy még egyszer
tekintse át a hivatallal és saját hatáskörben addig dönthet amennyi önerıt korábban biztosított
a közgyőlés. A mostani költségvetési idıszakban többet nem költhetnek.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is azért foglalt így állást, mert
dilemmáztak rajta, hogy nagyon fontos részek kimaradnak a pályázatból. Ha a közbeszerzés
alapján egy olyan végszám jön ki, hogy csak abból tudják megvalósítani a felújítást, akkor
hiány lesz. A bizottság tagjai is soknak tartották az 1 millió Ft-os tervezési költséget.
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Horváth István: Javasolja, hogy az a.) pontban szereplı felújításnál a Gazdasági Bizottság
döntsön, maximum addig dönthet, ameddig a tervezett önerı volt, ha ez mőszakilag
megvalósítható, akkor megvalósítják a felújítást, ha ez nem megy, akkor majd legközelebb.
Ilosfai Gábor: Sokkal egyszerőbben is meg lehetne válaszolni, ha tudnák, hogy milyen
közbeszerzési eljárás során tudják kiválasztani a kivitelezıt, tárgyalásos, vagy meghívásos
lesz a pályázat. Ha tárgyalásos, akkor a tárgyaláson ki lehet alakítani egy megfelelı árat,
viszont ha meghívásos, akkor elıfordulhat az, amit az igazgatóság vezetı úr mondott, hogy,
jönnek a rossz ajánlatok, magas ajánlatok és akkor az egész kútba esik, Tárgyalásos vagy
meghívásos pályázat lesz?
Horváth István: Az összértéket kell nézni, az összértéke a közbeszerzéseknek értékhatár
felett van, de egy olyan közbeszerzést kell kiírni, ami a tárgyalásos közbeszerzésre ad
lehetıséget. Lehetıség van olyan kiírásra, ahol nem csak a legjobb ár dönt, hanem második
körben tárgyaláson lehet megegyezni. Meghívásos közbeszerzés, ami gyakorlatilag
kétfordulós tárgyalásos eljárásban fog lezajlani. Ez azt jelenti, hogy 5-6 céget meghívnak és
tárgyalásra van lehetıség második körben.
Ilosfai Gábor: Ez jó megoldás lehetne, csak nem biztos, hogy erre van idı, hiszen ezeknél az
eljárásoknál megvannak a minimum határidık, amiket be kell tartani.
Horváth István: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a döntés meghozatalánál ezt figyelembe
fogja venni.
Máté Péter: Javasolja, hogy a mai közgyőlés után egy rendkívüli bizottsági ülésen döntsék el.
Horváth István: Szerinte ez megoldható. Javasolja a b.) pont elfogadását, az a.) ponttal
kapcsolatosan átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság döntsön azzal a közgyőlési
korláttal, hogy az önerı mértéke nem lehet több mint a pályázathoz vállalt önerınek a
mértéke. Ha attól eltérı vagy más megoldás nincs, akkor vissza kell hozni közgyőlésre.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
177/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz
önerı biztosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a belügyminiszter önkormányzati feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
elıirányzatából
származó
támogatás
igénybevételének
feltételeirıl szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdés
- a) pontja alapján elnyert pályázat (2. számú óvoda és Bölcsıde
Kadarka utcai feladat-ellátási helyének infrastrukturális
fejlesztése) vonatkozásában felhatalmazza a Gazdasági és
15
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Pénzügyi Bizottságot, hogy döntsön a pályázat tartalmáról. Az
önerı összege nem lehet több a pályázatban vállalt mértéknél.
- b) pontja alapján benyújtott pályázathoz (Városi Sport-és
Szabadidıközpont infrastrukturális fejlesztése) 4.854.763 Ft
önerıt biztosít.
2. A közgyőlés az önerı összegét a 2011. évi költségvetési
rendelet „Pályázati Tartalék” kerete terhére biztosítja.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.
pontban meghatározott, pályázathoz szükséges önerıt az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe építse be.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester

11.)

Javaslat önkormányzati lakás biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszony
meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Gyula: Milyen állapotban vannak a Hirling Ádám utcai lakások?
Bálint Zoltán: Minden lakás állapotát felmérték, érintésvédelem vizsgálatot végeztek az
elektromos rendszeren, a lakások kifestve lettek átadva 2006. évben. Beköltözhetı állapotban
vannak. A leendı bérlık megtekintették a lakásokat. A további felújítások, karbantartások
kérdésköre már az új bérlıket fogja terhelni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Figyelemmel kell kísérni az energetikai pályázatokat, az épület
hıszigetelése nem valósult meg a panelprogramban.
Bálint Zoltán: A társasház közgyőlését jövı hétre összehívják, döntenek a szigetelésrıl is.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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178/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Önkormányzati lakás biztosítása
I.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza részére 3 év idıtartamra, a kórházban dolgozó
szakemberek elhelyezésére az alábbi önkormányzati lakásokat
biztosítja:
Szekszárd, Arany J. u. 10. I/2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 1.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. Fsz. 2.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. I/5.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. I/6.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II/9.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. III/10.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. III/12.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. Fsz. 3.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/4.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. I/6.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/7.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. II/9.
Szekszárd, Kölcsey ltp. 24. IV/3.
II.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az UKSE Szekszárd, a Kosárlabda Sport Club
Szekszárd és az Asztalitenisz Club Szekszárd részére a
214/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. számú határozat II. pontjában
szereplı lakásokat 2011. szeptember 1. napjától 2012.
augusztus 31. napjáig a határozatban foglalt feltételekkel
biztosítja.
III.) A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges
intézkedések megtételérıl.
Határidı: 2011. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
12.)

Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs Társuláshoz
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
179/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs
Társuláshoz
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1)
bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Értény Község Önkormányzata csatlakozzon
az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz.
2.
A Közgyőlés elfogadja a határozat mellékletét képezı
társulási megállapodás módosítását a módosításokkal egységes
szerkezetben.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
küldje meg Értény Község Önkormányzatának csatlakozási
kérelmét, valamint a társulási megállapodás módosítását a
társult települések önkormányzatai részére jóváhagyás céljából.
Határidı:
1-2. pontok tekintetében: 2011. szeptember 29.
3. pont tekintetében: 2011. október 3.
Felelıs:
1-2. pontok tekintetében: Horváth István polgármester,
3. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
13.)

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az üzemszerő mőködés mikortól várható?
Horváth István: A hulladékudvarokkal van még probléma, csak együtt lehet ıket megnyitni
és egyes helyeken mőszaki hiányosságok voltak. Október végére várhatóan megoldódik ez a
probléma.
Ács Rezsı: A projekt pénzügyi lezárása még nem történt meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
180/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi
mőködésérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló
1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
14.)

A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának Decs Nagyközség Önkormányzata által
történı felmondása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
181/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
társulási megállapodásának felmondása Decs Önkormányzata
részérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Decs Nagyközség Önkormányzatának a Szekszárd
és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának 2011. december 31.
napjával történı felmondását tudomásul veszi.
2.
A Közgyőlés a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás határozat 1.
számú mellékletét képezı társulási megállapodásának
módosítását elfogadja.
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3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Decs
Nagyközség Önkormányzatának a társulási megállapodásra
vonatkozó szándékáról tájékoztassa a társult településeket, és a
társulási megállapodás módosítását küldje meg a részükre a
képviselı-testületek elé terjesztése, illetve elfogadása céljából.
4.
A Közgyőlés elfogadja a Szociális Központ határozat 2.
számú mellékletét képezı alapító okiratának módosítását,
valamint a határozat 3. számú mellékletét képezı
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
5.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulási megállapodás
és az alapító okirat ellenjegyzésére, a polgármestert pedig az
okiratok aláírására.
6.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
alapító okirat módosítást a társulási megállapodás aláírását
követıen küldje meg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban
történı átvezetése céljából.
7.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
kezdeményezze a jelzırendszeres házi segítségnyújtás
tekintetében elnyert mőködési támogatással kapcsolatos
finanszírozási szerzıdés módosítását a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatalnál.
8.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pénzügyi elszámolást a felmondást követı hónap utolsó napjáig
készítse el, és küldje meg Decs Nagyközség Önkormányzata
részére.
Határidı: 2011. szeptember 29.
3. pont tekintetében: 2011. október 7.
5., 6. és 7. pont tekintetében: 2011. november 30.
8. pont tekintetében 2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.)

Szekszárd
és
Térsége
Többcélú
megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
182/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b)
pontjának felhatalmazása alapján a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás határozat mellékletét képezı
társulási megállapodásának módosítását elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.)

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat forrásainak aktualizálására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: A támogatás mértékét az irányító hatóság csökkentette mintegy 60 millió Fttal. Ezzel párhuzamosan megindítottak egy felülvizsgálati eljárást, melynek várhatóan az lesz
az eredménye, hogy az eredeti költségvetésnek megfelelı összeget megkapja a város.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A Piactér felújítása mikor várható? A környéken lakók mire számíthatnak?
Horváth István: A pályázat jelenleg a végleges közbeszerzés elıtt áll. A közbeszerzés
kiírásánál meg kell jelölni az összeget. Mivel most 60 millió Ft-tal csökkent az összeg, csak
feltételesen tudják kiírni a közbeszerzési eljárást. Márciusban szeretnék elkezdeni a
beruházást. Mielıtt elkezdik a beruházást, legalább 6 hónappal korábban tájékoztatni fogják
az érintetteket. A piac áthelyezésérıl is gondoskodni kell. A beruházást 2013. december 31-ig
be kell fejezni.
További, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Lemle Béláné képviselı nem vett részt a szavazásban.)
183/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
fejlesztése”
c.
pályázat
forrásainak
funkcióbıvítı
aktualizálása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 130/2011.(VI.30.) számú határozatának 3.) pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a „Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő, DDOP-4.1.1/C-09-2f-20100001 azonosítószámú pályázat költségvetését 2.404.650.937 Ft
elszámolható összköltséggel, valamint 797.113.425 Ft saját
forrás
biztosításával
az
önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében és a gördülıtervezésében nevesítetten
szerepelteti.”
Határidı: 2011. október 17.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
17.)

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázathoz
szerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

történelmi városmagjának
kapcsolódó ingatlan-bérleti

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 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Lemle Béláné képviselı nem vett részt a szavazásban.)
184/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázathoz kapcsolódó ingatlanbérleti szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódóan
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jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Tolna Megyei Önkormányzat között 2008. november 28. napján
- Szekszárd, belterület 1820/1 hrsz-ú területbıl 4177 m2 terület
bérlete tárgyában - megkötött ingatlan-bérleti szerzıdés
módosítását.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-bérleti
szerzıdés módosításának aláírására, valamint a jegyzıt annak
ellenjegyzésére.
A jóváhagyott szerzıdés a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
18.)

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

Önkormányzatának

2011.

évi

Horváth István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiakkal:
„.- 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai feladatellátási helyének infrastrukturális
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munka, valamint kiviteli tervek elkészítése,
- Városi Sport- és Szabadidıközpont infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési
munka”
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a kiegészítésekkel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
185/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési terv 3. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 3. számú
módosítását jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel:
a.)
2. Számú Óvoda és Bölcsıde Kadarka utcai
feladatellátási
helyének
infrastrukturális
fejlesztéséhez
kapcsolódó kivitelezési munka, valamint kiviteli tervek
elkészítése
b.) Városi Sport- és Szabadidıközpont infrastrukturális
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munka
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2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
19.)

Javaslat a KT-Dinamic NKft-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Vannak olyan részei a feladatnak (portaszolgálat, objektumvédelem), ami
az intézményeket érinti. Ezek költségei hol vannak elszámolva?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Intézményi dologi kiadásokként kerülnek ezek a költségek
tervezésre.
Halmai Gáborné: Fontos, hogy az intézményvezetıket minél hamarabb tájékoztassák a
változásról.
Horváth István: A Vagyonkezelı Kft. vezetıjével egyeztetett a karbantartási feladatokkal
kapcsolatban. Minden hónapban lesz ülése az Igazgatók Tanácsának, melyen az
intézményvezetık, érintett ügyvezetık vesznek részt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
186/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
KT-Dinamic NKft-vel kötött vállalkozási szerzıdés módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése jóváhagyja az önkormányzati intézmények
vonatkozásában a KT-Dinamic Nkft-vel (7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 19.) megkötött vállalkozási szerzıdésekben
(futárszolgálat,
pénzés
értékszállítás,
hóés
síkosságmentesítés, külsı takarítási feladatok, portaszolgálat,
objektum és vagyonvédelmi szolgáltatások ellátása) szereplı
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vállalási díjak 5 %-kal történı megemelését 2011. június 1-tıl,
visszamenılegesen.
2.
A Közgyőlés a KT-Dinamic Nkft. által kért
önkormányzati ingatlanfedezet kérdésében a Kft. hitelfelvételét
megelızıen foglal állást.
Határidı: 2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
20.)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához történı csatlakozásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter és dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
187/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
csatlakozik a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási
hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 2012. évi
ösztöndíj pályázatára 6.000 E Ft önkormányzati önrészt biztosít,
melyet a 2012. évi költségvetési rendeletében a mőködési
tartalékok elıirányzatok között szerepeltet.
Határidı: 2011. október 14.
Felelıs: Horváth István polgármester
21.)

Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 13 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter és dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
188/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
2011.
évi
igénybevételérıl

nyári

gyermekétkeztetés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
elfogadja a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról
szóló beszámolót és köszönetét fejezi ki a Humánszolgáltató
Központ munkatársainak és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kftnek.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
22.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. II. negyedév)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
( dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
189/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatokról (2011. II. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2011. április 1. – 2011.
június 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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23.)

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 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
190/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
végrehajtásáról

közgyőlési

határozatok

I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
63/2011.(IV.28.),
70/2011.(IV.28.),
84/2011.(IV.28.), 93/2011.(V.18.), 95/2011.(V.26.), 99100/2011.(V.26.), 111/2011.(V.26.), 114-117/2011.(VI.30.),
119-121/2011.(VI.30.),
123-135/2011.(VI.30.,
137138/2011.(VI.30.),
140-145/2011.(VI.30.),
147148/2011.(VII.19.),
151/2011.(VII.19.),
153157/2011.(VII.19.),
158-163/2011.(VIII.3.),
164165/2011.(VIII.18.) szekszárdi öh. számú határozatok
végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló
beszámolót jóváhagyja.
2. A közgyőlés az 30/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. október 31-ig meghosszabbítja.
3. A közgyőlés az 59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. október 31-ig meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 60/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. november 30-ig meghosszabbítja.
5. A közgyőlés a 118/2011. (VI.30.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja.
6. A közgyőlés a 122/2011. (VI.30.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja.
7. A közgyőlés a 146/2011.(VI.30.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja.
8. A közgyőlés a 150/2011. (VII.19.) szekszárdi öh. számú
határozatát visszavonja.
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9.
A közgyőlés a 152/2011. (VII.19.) szekszárdi öh. számú
határozat határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja.

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat a 85/2011.
(IV.28.) számú szekszárdi öh. határozat alapján lefolytatott
füves pálya bıvítése tárgyú beszerzési eljárás eredményeként a
STRABAG AG-vel (A-9800 Spittal an der Drau Ortenburger
str. 27.) kötött vállalkozási szerzıdést.
III. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
a 122/2010. (VI.24.) szekszárdi öh. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
hozzájárul, hogy a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011.
szeptemberi 30-i határnappal - 120 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 a 2011. augusztus 5. napján esedékes 40 m Ft
törlesztı részletet mőködési célú pénzeszköz átadásnak
minısíti, így annak visszafizetésére nem kerül sor.
3.) A Közgyőlés a második évre fizetendı kamat összegét a 160
m Ft összeg után fizeti meg.
4.) A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy a szerzıdés feltételei
egyebekben változatlanok maradnak.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
24.)

Pályázat a megyei és települési fenntartású ápolás-gondozást nyújtó
bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami
támogatásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Fıfai Klára: A pályázat benyújtása önerıt nem igényel, 7 db ágyra pályázott a Szociális
Központ.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Horváth Kálmán képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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191/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Pályázat bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását
szolgáló állami támogatásra
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése utólagosan
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a
Magyarország közigazgatási területén mőködési engedéllyel
rendelkezı megyei vagy települési fenntartású, ápolásgondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek
javítása érdekében kiírt pályázatán SZMJVÖ Szociális Központ
részére 7 darab ápolást könnyítı elektromos betegágy és
hozzájuk tartozó matrac beszerzésére állami támogatásra.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
25.)

Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázata saját
felelısségre történı elindításához szükséges költségek fedezetének
biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
192/2011. (IX.29.) szekszárdi öh.
Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2.
pályázata saját felelısségre történı elindításához szükséges
költségek fedezetének biztosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
támogatja a Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény által
benyújtott TÁMOP-3.2.2. kódszámú pályázat saját felelısségre
történı elindítását. A Közgyőlés az ehhez szükséges 2.921.000
Ft-ot az intézmény bérkeretének terhére biztosítja azzal, hogy
ez
az
összeg
a
támogatás
elnyerését
követıen
visszafinanszírozásra kerül az intézmény, illetve a fenntartó
forrásai közé.
Határidı: 2011. szeptember 29.
Felelıs: Horváth István polgármester
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25.)

Interpellációk, kérdések
- Halmai Gáborné képviselı kérdésére adott írásbeli válasz

Horváth István: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint van lehetıség viszontválaszra?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Kérdésre adott válasznál nincs viszonválaszra lehetıség az
SZMSZ szerint.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 15 óra 49 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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