Szám: IV. 52-14/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 9
óra 25 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi
Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Lemle Béláné, Kıvári László
Máté Péter, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 13 fı
Távolmaradt:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Halmai Gáborné képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Tamási Anna osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Dr. Cseke László könyvvizsgáló
Meghívottak:

Dr. Soczó László rendır-fıkapitány
Dr. Pilisi Gábor rendırkapitány
Miszler Miklós a Gemenc Volán Zrt. részérıl

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 13 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Ács Rezsı: Javasolja a meghívóban szereplı 5. és 24. napirendi pont napirendrıl történı
levételét.
Zaják Rita: Javasolja, hogy egy napirendi pontot vegyen fel a közgyőlés mai ülésének
napirendjére, melyet írásban már kezdeményezett. A téma egy 2009. évi döntéshez kapcsolódik,
vállalkozói hitelfelvétel segítése önkormányzat általi óvadéknyújtással. Az akkori testület
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véleménye szerint rossz döntést hozott. Javasolja, hogy az önkormányzat, mint a Vízmő Kft.
tulajdonosa kötelezze a cégeket, hogy fizessék meg a tartozásukat. Jelen pillanatban 14.000
háztartással számolva, háztartásonként 15.000 Ft-tal támogatja minden háztartás a vállalkozói
csoportot.
Ilosfai Gábor: Bejelenti, hogy Halmai Gáborné képviselı munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni a mai közgyőlésen. Interpellációt jelent be polgármester úrhoz a testvérvárosokkal
kapcsolatban, illetve a jegyzıhöz egy útkeresztezıdésben lévı problémával kapcsolatban.
Horváth István: Zaják Rita hozzászólására reagálva elmondja, hogy jegyzı asszony jelezte,
hogy képviselı asszony írásban benyújtotta kérését, ezzel párhuzamosan Ilosfai Gábor is
eljutatott egy megkeresést ezzel a témával kapcsolatban. Ezt az eljárást egységesen szeretnék
kezelni, korábban a testület az ügyben egyhangú döntést hozott. Az óvadékkal kapcsolatos
kérdést egységesen javasolja kezelni. Egy tájékoztató anyag fog készülni jövı héten, ennek
megismerését követıen tárgyalja majd a közgyőlés a napirendi pontot. Hangsúlyozza, hogy ez az
óvadéki kérdés nem terheli a szekszárdi háztartásokat.
A polgármester szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Zaják Rita képviselı javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13
fı – 5 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıjének kinevezésérıl
(188. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi
adatairól, javaslat a helyi közlekedés mőködésének támogatására
(202. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú
gazdálkodásáról
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Város

Önkormányzatának

I.

félévi

4.

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

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (….)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról ( tervezet)
(216. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
…/2012. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

…/2012. (….)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított
juttatásokról, támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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11.

Döntés településrendezési terv módosítása iránti kérelemrıl
(207. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
(187. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

13.

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának módosítására
(204. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14.

Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási terve
(205. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.

Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
(206. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(201. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
(190. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbıvítése,
újszerő intézményi együttmőködések kialakítása” címő pályázaton való részvételre
(199. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Javaslat új üzemeltetési szerzıdés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív
elemeinek karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti idıszakra
vonatkozóan
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c.
projekt keretében megvalósult szennyvízelvezetı csatornák és átemelı berendezések
üzemeltetési szerzıdés megkötésére
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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21.

Javaslat a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı kiépítésére vonatkozó
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
(200. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(208. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási
tapasztalatairól
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.

Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
(189. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2012. II. negyedév)
(194. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.

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

27.

Kérdések, interpellációk
- Ilosfai Gábor képviselı interpellációjára adott írásbeli válasz
(az írásbeli válasz az ülésen került kiosztásra)
- Dr. Tóth Csaba Attila képviselı interpellációjára adott írásbeli válasz
(az írásbeli válasz az ülésen került kiosztásra)
- Ilosfai Gábor képviselı interpellációja Horváth István polgármesterhez a
testvérvárosokkal kapcsolatban,
- Ilosfai Gábor képviselı interpellációja a jegyzıhöz egy útkeresztezıdésben lévı
problémával kapcsolatban

Társulás

2011.

évi

mőködésének

ZÁRT ÜLÉS:
28.

Felebbezés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 135/2012.(V.8.) GPB határozata ellen
(192. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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29.

Javaslat gyermekvédelmi ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(197. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

1.

Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıjének kinevezésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Dr. Varga Péter ezredes urat áthelyezték a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság
élére. A megüresedett rendırkapitányi pozícióra Dr. Pilisi Gábor alezredes úr került kinevezésre.
Köszönti Dr. Soczó László megyei-rendırfıkapitányt, valamint Dr. Pilisi Gábor rendırkapitányt.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna 9 óra 35 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Dr. Soczó László: Dr. Varga Péter rendırkapitány úrtól elköszöntek, új kapitány kinevezésére
kell, hogy sor kerüljön. Dr. Pilisi Gábor kinevezését javasolja a közgyőlésnek támogatásra, aki
rendıri munkáját Szekszárdon kezdte. Bonyhádon volt bőnügyi parancsnok, legutóbb pedig az
NNI Pécsi Kirendeltségét vezette. Szakmai tudása, felkészültsége, embersége, vezetıi készsége
alkalmassá teszi a rendırkapitányi feladatok ellátására.
Dr. Pilisi Gábor: Szeptember 1-tıl él a vezetıi megbízása ebben a pozícióban. Az eltelt három
hétben jó tapasztalatokat szerzett, kultúrált a munkakörnyezet, jók a munkakörülmények. A
személyi állományra vonatkozóan szintén jó a megítélése. Rendkívül jó szakmai és szellemi
potenciállal rendelkezik a Szekszárdi Rendırkapitányság. A lakosság rendet és biztonságot
szeretne a lakókörnyezetében. Ezt szeretnék biztosítani. Kiemeli a közterületek rendjét,
biztonságát, szeptember elejétıl a frekventált helyeken mozgó ıri szolgálat mőködik. Prioritás a
fiatalkorúak, gyermekkorúak által, illetve az ı sérelmükre elkövetett bőncselekmények kezelése.
Továbbá prioritást élvez a kábítószer elleni harc is, melyet hatékony, minıségi felderítéssel
tudnak kezelni, erre a személyi állomány alkalmas. A bőnmegelızési feladatok közül kiemeli,
hogy jelen vannak az intézményekben, folytatódik az iskola rendır program. Bőnmegelızési
elıadásokat is fognak tartani. Jó együttmőködésre törekszik a civil szervezetekkel,
önkormányzatokkal. Folytatják a nyaraló kártya programot is, mely nagyon népszerő a városban.
Horváth István: Megköszöni a tájékoztatást. A város és a rendırség együttmőködése kiváló.
Örömmel veszi, hogy már szeptember 1-tıl olyan intézkedések történtek, melyek növelik az
állampolgárok biztonságérzetét. A polgárırséget jó lenne megerısíteni a városban, ezzel
kapcsolatban szeretne majd egyeztetést kezdeményezni. A térfigyelı kamrák bıvítésére pályázat
útján több, mint 10 millió Ft-ot nyertek. A kamerák üzemeltetésére vonatkozóan is szükséges
lenne egy megbeszélés összehívása. Továbbá kérdése: Szekszárd mennyire „kábítószer-fertızött”
terület? Ezzel a problémával szemben is közösen kellene fellépni.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Dr. Tóth Csaba Attila: Fontosnak tartja, hogy a rendırség „állampolgárbarát legyen”, és ne csak
a hatalmi elvárásoknak akarjon megfelelni.
Máté Péter: Szeretné, ha a forgalmas közterületeken kéregetı agresszív viselkedéső személyek
ellen összefogassál, határozottabban fellépne a hivatal és a rendırség.
Ilosfai Gábor: Gratulál rendırkapitány úrnak a kinevezéséhez és sok sikert kíván munkájához. A
mai közgyőlésen tárgyalni fogja a testület a kirívóan közösségellenes magatartások
meghatározásáról szóló rendeletet. Nehéz a koldulással kapcsolatban meghúzni azt a határt, hogy
mikor koldul zaklató módon az illetı. A Rákóczi utcában van egy vendéglátóegység, mely
zavarja a környezetében lakók nyugalmát.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság szoros együttmőködést alakított ki a
rendırséggel a közlekedéssel és a közbiztonsággal kapcsolatos ügyekben. Már az ülésen
egyeztették a problémákat. Felmerült több lakótelepen igényként, hogy éjszakára zárják be a
játszótereket. Kéri, hogy ha ilyen panaszok érkeznek, akkor éjszaka kiemeltebben figyeljenek
ezekre a helyszínekre. A közlekedés területén is kéri, hogy folyatassák az eddigi szoros
együttmőködést. A bizottság nevében is eredményes munkát kíván rendırkapitány úrnak.
Dr. Pilisi Gábor: Azokon a településeken ahol a polgárırség jól mőködik, kevesebb a
bőncselekmények száma, kevesebb jogsértés történik. A polgárırség nagy segítséget tud adni a
rendırség számára. Fontos a vezetı személyisége, hogy ezt a szervezetet ki, milyen módon
irányítja. A térfigyelı kamerák kihelyezésével kapcsolatban a véleményüket ki fogják fejteni. A
kábítószer problémával kapcsolatban elmondja, hogy Szekszárd sem fertızöttebb a többi
megyeszékhelynél. Minden szükséges intézkedést megtesznek a felderítés és a bőnmegelızés
érdekében. Dr. Tóth Csaba Attila hozzászólására elmondja, hogy a „Szolgálunk és védünk”
szlogent komolyan veszi, intelligens, kultúrált embereket szeretne a rendırségen alkalmazni.
Máté Péter és Ilosfai Gábor felvetésére elmondja, hogy utánanéz a problémának és jelzéssel fog
élni. Kıvári László képviselı úrnak válaszolva elmondja, hogy Szekszárdon nem történtek súlyos
balesetek, több kisebb baleset történt, de a helyszínek eltérıek, nincs olyan gócpont, ahol be
kellene avatkozni. Örömmel veszik a bizottság javaslatait, és szívesen nyújtanak szakmai
segítséget közlekedési problémák megoldásában.
Horváth István: Köszöni a bemutatkozást.
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:
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155/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Állásfoglalás a Szekszárdi Rendırkapitányság
kinevezésérıl

vezetıjének

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése
alapján támogatja Dr. Pilisi Gábor r. alezredes kinevezését a
Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıjévé.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl
értesítse a megyei rendırfıkapitányt.

Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.

Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi
adatairól, javaslat a helyi közlekedés mőködésének támogatására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja, továbbá javasolja a határozati javaslat A.) változatának elfogadását. A normatív
támogatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását is támogatta a bizottság.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A közszolgáltatási szerzıdés az önkormányzat és a Társaság között jött létre. Ebben
a szerzıdésben kötelezıen szerepelnie kell annak, hogy az önkormányzat a társaság veszteségét
megtéríti? Vagy ezt kivehetnék a megállapodásból?
Horváth István: A helyi közlekedés biztosítása nem kötelezı feladat az önkormányzatok
részére. A veszteséget az okozza, hogy az állam által, törvényben meghatározott kedvezményeket
kell helyi szinten érvényesíttetni.
Miszler Miklós: Ez egy kétoldalú közszolgáltatási szerzıdés, ezt egyoldalúan nem lehet
módosítani. Józan és jó értelmő megállapodásra kell törekedni. Az igényeknek megfelelı
szolgáltatást kell nyújtani és teljesíteni. Szekszárdon túlzott szolgáltatás van, emiatt keletkezik a
veszteség. Másrészt a kedvezményeket is felül kellene vizsgálni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot az A.) változat elfogadásra tett
javaslattal együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
156/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a helyi közlekedés 2011. évi teljesítményi adatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése tudomásul veszi a helyi tömegközlekedési feladatokat
ellátó Gemenc Volán Zrt. által a közszolgáltatási szerzıdés IX.
fejezetében foglaltak alapján benyújtott beszámolót a város helyi
közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól.
2. A Közgyőlés az önkormányzat költségvetésének jelenlegi
helyzetére tekintettel a Gemenc Volán Zrt. 2011. évben keletkezett
veszteségét nem téríti meg.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
157/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Helyi közösségi közlekedés támogatása
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet 307.1.1.24. „Gemenc
Volán” elıirányzat terhére a 2012. évben 15.000.000.- Ft összegő
vissza nem térítendı támogatást nyújt a helyi közösségi közlekedést
közszolgáltatásként végzı Gemenc Volán Zrt. részére. A támogatás
kifizetése három egyenlı részletben, az alábbiak szerint történik:
1. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. október 31.
2. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. november 30.
3. 5.000.000 Ft részlet kifizetésének határideje: 2012. december 31.
II. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati,
valamint a normatív állami támogatást is tartalmazó megállapodás
aláírására és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási összeg
kifizetésére.
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Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

3.

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú
gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Város

Önkormányzatának

I.

félévi

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László: Az írásbeli könyvvizsgálói jelentést nem kívánja kiegészíteni.
Ács Rezsı: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Hangsúlyozza, hogy továbbra is
folytatódott a takarékos gazdálkodás, ez egy nagyon jó alapot szolgáltat arra, hogy a költségvetési
egyensúly biztosítását fenn tudják tartani.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: 600 millió Ft-tal marad el a bevétel. Ez mibıl adódik? A dologi kiadásoknál viszont
megtakarítás látható. A kifizetetlen számlákkal hogyan áll az önkormányzat?
Ács Rezsı: Pénzügyi szemléletben történik a költségvetés könyvelése, ami az anyagban látható
az a tényleges kifizetéseket tartalmazza az elsı hat hónap vonatkozásában.
Tamási Anna: A mőködési bevételek vonatkozásában elsısorban a közhatalmi bevételek
elmaradásából adódik, illetékbevételek és gépjármőadó elmaradásból. A kifizetetlen számlák
állománya nem növekedett, szinten volt.
Horváth István: A bevételektıl függıen fizetik a számlákat, a szállítók ezzel tisztában vannak.
Dr. Cseke László: A táblázat szerkezete megváltozott a törvényi elıírásokból fakadóan. A
normatív állami hozzájárulások, amelyek a mőködési bevételeket szolgálják, azok külön soron
szerepelnek. A költségvetési bevételek fı során látható, hogy az elmaradt bevétel 273 millió Ft
idıarányosan. A könyvvizsgálói jelentés tételesen tartalmazza a mőködési kiadások és bevételek
összegét.
További kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vita szakaszt.
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Kıvári László: Az október 9-i Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági ülésen már az I-III. negyedéves
teljesítést fogják tárgyalni, így dönteni tudnak arról, hogy a hátralévı negyedévben milyen
feladatokat tudnak még megvalósítani.
Csillagné Szánthó Polixéna 10 óra 34 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Ilosfai Gábor: Szeretné kérni, hogy a jövıben a könyvvizsgálói jelentést az elıterjesztés
kiküldésével egyidejőleg kapják meg a képviselık.
További hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés a tájékoztatót - határozathozatal nélkül - tudomásul vette.

4.

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

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 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 13 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárdi Önkormányzat 36/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról ( tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Zaják Rita 10 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárdi Önkormányzat 37/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárdi Önkormányzat 38/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezet B.) változatát javasolja a
közgyőlésnek elfogadásra.
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:
Szekszárdi Önkormányzat 39/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
158/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Támogatási rendszer kidolgozása a közcsatornára történı
rákötések kapcsán
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
rákötéssel jelentkezı ún. többletköltségek mérséklése és a
közterületen kiépített mőszaki felépítményre (közcsatorna
gerincvezetéke) való rácsatlakozás elısegítése érdekében felkéri a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-t, vizsgálja meg annak
lehetıségét, hogy milyen támogatási rendszert tud kidolgozni.
Jellemzıen: átemelı rendszer kedvezményes beszerzése; a
rákötéshez szükséges munkálatok kedvezményes elvégzése,
szakember biztosítása.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
biztosított
juttatásokról, támogatásokról ( tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Zaják Rita 10 óra 48 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek.
Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárdi önkormányzat 40/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított
juttatásokról, támogatásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárdi Önkormányzat 41/2012.(X.4.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Göttlinger István: 2012. április 15-tıl szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg.
Az önkormányzat rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásokat határozhat meg. Több
fórumon folyik szakmai vita, az elıterjesztést tárgyalták a bizottságok is. Véleménye szerint a
felmerült konkrét esetet a jelenlegi szabályozás szerint lehetne kezelni, erre törvényi tényállás
van.
Horváth István: Javasolja, hogy aljegyzı úr járjon el ebben az esetben.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Miért van szükség a néma koldulás szabályozására?
Dr. Göttlinger István: A jelenlegi törvényi tényállás alapján szabálysértés követ el, aki gyermek
társaságában koldul, továbbá aki nyilvános helyen, olyan módon koldul, hogy a jelenlévıket,
illetve a nyilvános helyen jelen lévıket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá házról-házra,
illetve lakásról-lakásra járva kéreget, erıszakos módon koldul. A felmerült konkrét eset kapcsán
elmondja, hogy nincs szó néma koldulásról, a járókelıket az illetı leszólítja és kéreget. A néma
koldulás szabályozásával kapcsolatban még folyik a szakmai vita.
Dr. Horváth Kálmán: A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és
a 17.§-t javasolja kiegészíteni, a vasútállomás, a pályaudvar, valamint a Garay tér közötti Bajcsy
Zs. utca és Szent István térre is terjedjen ki a koldulás tilalma.
Dr. Göttlinger István: Tekintettel arra, hogy az állampolgárok széles körét érinti ez a
szabályozás, a közgyőlés két fordulóban tárgyalja a rendeletet. Ha a koncepciót a közgyőlés a
mai ülésen elfogadja, akkor ennek megfelelıen készíti el a hivatal a rendelet-tervezetet a
következı ülésre.
Dr. Tóth Csaba Attila: Egyetért azzal, hogy a gyermekkel és az erıszakos módon történı
koldulást a testület utasítsa el. De véleménye szerint a néma koldulás szankcionáláshoz ne
járuljon hozzá a testület. Kéri a képviselıket, hogy ezeket a személyeket is vegyék emberszámba,
és úgy készíttessék el a rendelet tervezetet, hogy bajba jutott embereket ne bírságoljanak meg
azért, mert állapotukat - csöndben - a közösség elé merik tárni.
Dr. Fajszi Lajos 10 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Horváth István: Az SZMSZ szerint ezt a témát több fordulóban lehet tárgyalni. Ez az elsı
forduló, a második fordulós tárgyalásig Dr. Horváth Kálmán tanácsnok úr javaslatát is
megvizsgálják. Van még rá mód, hogy Dr. Tóth Csaba Attila és Ilosfai Gábor képviselı urak is
megtegyék konkrét javaslataikat írásos formában a második fordulós tárgyalás elıtt.
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Dr. Tóth Csaba Attila: Elhangzott javaslata, álláspontja egyértelmő volt, írásban nem kívánja
megerısíteni módosító javaslatát.
Ilosfai Gábor: A néma koldulás tiltását nem tartja jó iránynak, a tiltás indokolásával nem ért
egyet. Javasolja, hogy a néma koldulást ne szankcionálja a testület a rendeletben.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a tiltott közösségellenes magatartásokról és
az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló tervezet I. fordulóját a
Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Hangsúlyozza, hogy most csak a rendelet I. fordulóját
tárgyalja a közgyőlés.
Máté Péter 10 óra 55 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: Javasolja, hogy rendelet koncepcióját a közgyőlés fogadja el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
(Dr. Tóth Gyula nem vett részt a szavazásban.)
159/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelettervezet ( I. forduló)
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az
elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta, és a rendelet-tervezet
megalkotásának elveivel egyetért.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
következı ülésre készítse el a végleges rendelet-tervezetet.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
11.

Döntés településrendezési terv módosítása iránti kérelemrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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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 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot
hozta:
160/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Településrendezési terv módosítása iránti kérelem
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
településrendezési
terv
részleges
módosítási
programját
megtárgyalta, és az alább módosítás végrehajtását támogatja:
A Rákóczi utca – Kossuth utca – Szent László utca – 1973. hrsz-ú
út közti telektömb a jelenlegi Lk-1.2.3. jelő építési övezetbıl
kerüljön átsorolásra magasabb beépítési intenzitást lehetıvé tevı
építési övezetbe.
Határidı: 2012. folyamatos
Felelıs: Horváth István polgármester
Lemle Béláné 11 óra 2 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
12.

Javaslat alapítványi pályázatok támogatására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
161/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Alapítványi pályázatok elbírálása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
Humán Bizottság 2012. évi Ifjúsági Keretébıl 490.000.Ft-ot
átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására:
•
•
•
•

„Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány
70.000 Ft
Sportélmény Alapítvány
70.000 Ft,
„Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány
100.000 Ft
Nyitott Világ Alapítvány
60.000 Ft
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•
•
•

Az Egészségért Alapítvány
110.000 Ft
Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú
Alapítvány
50.000 Ft
Keresztény Nevelésért Alapítvány
30.000 Ft

2.
A közgyőlés a Bizottság a 2012. évi Sportkeretébıl 350.000.- Ftot átcsoportosít a
•
•

Sportélmény Alapítvány
Kinyújtott Kéz Alapítvány

200.000 Ft
150.000 Ft.

támogatására.
3.
A közgyőlés a Humán Bizottság 2012. évi Civil Keretébıl
1.950.000.- Ft-ot átcsoportosít az alábbi alapítványok támogatására:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Szekszárdi Röntgen” Alapítvány Közhasznú Szervezet
200.000 Ft
Kék Madár Alapítvány
200.000 Ft
Gyöngysor Alapítvány
60.000 Ft
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
100.000 Ft
Az Egészségért Alapítvány
50.000 Ft
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
150.000 Ft
Nyitott Világ Alapítvány
50.000 Ft
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekari Alapítvány
80.000 Ft
Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány
70.000 Ft
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetőekért Alapítvány
130.000 Ft
Tolna Megyei Vesebetegekért Alapítvány
130.000 Ft
Csiga-Biga Mozgás- és képességfejlesztı Alapítvány
70.000 Ft
Csizmazia Alapítvány a Jövı Ígéretes Gyermekeiért
50.000 Ft
Betegápolásért Alapítvány
130.000 Ft
„Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány Szekszárd
150.000 Ft
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány
130.000 Ft
„JASZLICE” Családsegítı Közhasznú Alapítvány
50.000 Ft
Eszterlánc Alapítvány
100.000 Ft
Sportélmény Alapítvány
50.000 Ft.

4. A közgyőlés a Humán Bizottság javaslata alapján az Ifjúsági Keretre
beérkezett pályázatok közül Az Egészségért Alapítvány (VI. 504/2012), a
Civil Keretre beérkezett pályázatok közül a Keresztény Nevelésért
Alapítvány pályázatát nem támogatja.
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5. A közgyőlés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a
Tündérkert Alapítvány játszóeszközök beszerelési költségeihez történı
hozzájárulás iránti kérelmét nem támogatja.
6. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a támogatási
szerzıdéseket és gondoskodjon a támogatott összegek átutalásáról.
Határidı: 2012. szeptember 28.
6. pont tekintetében: 2012. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
13.

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti az elıterjesztést. 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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
162/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Alapító okiratok módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti
Iskola alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja.
2.
A közgyőlés a Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint módosítja.
3.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, valamint felkéri a jegyzıt az alapító okiratoknak
a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2012. november 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Máté Péter és Dr. Fajszi Lajos 11 óra 5 perckor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 12 fı
képviselı.
14.

Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és profilmódosítási
terve
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti az elıterjesztést. 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:
163/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Városi fenntartású középiskolák 2013/2014. tanévi létszám- és
profilmódosítási terve
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés d) pontja alapján a középfokú intézmények 2013/2014.
tanévi hetedik és kilencedik évfolyamon induló osztályaira
vonatkozó tervét, az osztályok és a felvehetı tanulók számát az
alábbiak szerint határozza meg.
1.

Garay János Gimnázium

Nappali tagozat:
Hetedik évfolyam:
• 1 hat évfolyamos gimnáziumi osztály 30 tanulóval
Kilencedik évfolyam:
• 2 négy évfolyamos gimnáziumi osztály 62 tanulóval
- 1 osztály: matematika – német nyelvi fakultációs tanterv
(31 tanuló)
- 1 osztály: magyar-történelem – biológia-kémia fakultációs
tanterv
(31 tanuló)
• 1 öt évfolyamos – nyelvi elıkészítı – gimnáziumi osztály 31
tanulóval
- angol, francia, orosz nyelvekbıl
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2. I. Béla Gimnázium, Informatikai
Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Szakközépiskola,

Nappali tagozat:
Kilencedik évfolyamon:
• 3 négy évfolyamos gimnáziumi osztály 93 tanulóval
- 1 osztály: mőszaki-természettudományi tanrendő tanterv (31
tanuló)
(matematika, informatika, angol-német, fizika, biológia-kémia
emelt oktatással)
- 1 osztály: angol-informatika tanrendő tanterv (31 tanuló)
(humán és természet-gazdaságtudományi elágazással)
- 1 osztály: humán tanrendő tanterv (31 tanuló)
(magyar, történelem)
közoktatási típusú sportiskolai tanrendő tanterv
(angol vagy német emelt oktatással)
• 1 osztály a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja keretében (elıkészítı évfolyam) 28 tanulóval
II. A Közgyőlés felkéri az iskolák igazgatóit, hogy felvételi
tájékoztatójukat, mely tartalmazza a felvételi eljárás rendjét, küldjék
meg a Polgármesteri Hivatal számára.
III. A Közgyőlés felkéri az intézmények igazgatóit, hogy a
2013/2014. tanévre szóló felvételi tájékoztatójukat az I. pontban
foglaltak és a tanulmányi területeknek az Oktatási Hivatal honlapján
megjelenı meghatározási formája szerint tegyék közzé.
IV. A közgyőlés felhívja az intézmények figyelmét, hogy a 7. és 9.
évfolyamra jelentkezı tanulókat az általános felvételi eljárás
keretében vehetik fel.
V. A Közgyőlés felkéri az intézmények igazgatóit, hogy az
osztályokat a meghatározott heti foglalkoztatási idıkeretek
betartásával szervezzék meg.
Határidı:
I. pont tekintetében: 2012. szeptember 28.
II. pont tekintetében: 2012. október 15.
III. pont tekintetében: 2012. október 31.
IV. pont tekintetében: 2013. június 26-28.
(beiratkozás a középfokú intézményekbe)
V. pont tekintetében: 2013. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
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16.

Döntés köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése kapcsán
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: 2013. január 1-tıl a 3000 fı alatti településeknél az állam nemcsak a
fenntartást, hanem az üzemeltetést is átvállalja. 3000 fı feletti település esetében az
önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, hogy vállalják-e a mőködtetést. Legalább 6 intézmény
érintett Szekszárd városában. Javasolja a közgyőlésnek a határozati javaslat A.) változatának
elfogadását. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat A.) változatát javasolja
a közgyőlésnek elfogadásra.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja, a bizottsági tagok az A.) változattal egyetértettek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A bizottsági ülésen még nagy volt a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi
lesz a jövıben az intézményekkel. Most már rendelkeznek több információval? Az intézmények
mőködtetését mindenképpen vállalni kellene.
Zaják Rita: Kevés információjuk van arról, hogy mi lesz a jövıben. Még sok a bizonytalanság.
Polgármester úrnak van új információja az intézmények mőködtetésével kapcsolatban?
Horváth István: Nem tud pontos választ adni, a szaktárca azon dolgozik, hogy a lehetı
legkorrektebb megoldás jöjjön létre. Az oktatás állami feladat. Az elmúlt 20 évben az
önkormányzatok azt sérelmezték, hogy ez az állam feladata, az állam nem ad elegendı pénzt erre,
mindig az önkormányzati saját bevételekbıl kell kiegészíteni ezt a tevékenységet. A 3000 fı
alatti településeken az állam nemcsak a fenntartást, hanem az üzemeltetést is vállalja.
Szekszárdon az államtól kapott normatíva a 6 intézményben dolgozók bérköltségére sem elég.
Több mint 400 millió Ft-tal pótolja ki az önkormányzat a bérköltségeket saját forrásból az
üzemeltetési költségek viselése mellett. Az adóbevételek területén újabb elvonásokra lehet
számítani. Az önkormányzatok feladatarányosan kapnak majd támogatást. A pontos számok még
nem ismertek. Az átalakított új struktúra miatt egyetlen önkormányzat sem mehet csıdbe, ehhez
az állam megadja a megfelelı támogatást. A Kormány részérıl érzi azt a felelısségtudatos
gondolkodást, amelyet az oktatás, és az intézmények fenntartásában szeretne vállalni.
Mindenképpen az A.) változat elfogadását javasolja a közgyőlésnek, a jelenlegi információk
szerint ez 400 millió Ft-tal kevesebb kiadást jelent az önkormányzatnak.
Dr. Tóth Csaba Attila: Megoldható, hogy nem hoznak most végleges döntést? Van még
lehetıség késıbb módosítani a mai ülésen tett nyilatkozatot? Kötelezı most szavazni errıl vagy
késıbbre lehet halasztani a döntést?
Dr. Göttlinger István: Az önkormányzatnak akkor kell nyilatkoznia, ha nem vállalja a
mőködtetést. Ha nem vállalja a mőködtetést, akkor azt alapos pénzügyi számításokkal
alátámasztva meg kell indokolni.
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Zaják Rita: Nehezményezi, hogy az önkormányzatnak nem lesz beleszólása a szakmai
kérdésekbe. Mikor lesz információ arról, hogy például azokat a szolgáltatásokat, melyeket az
önkormányzat biztosított az intézményeknek, az állam átvállalja-e?
Ilosfai Gábor: A törvényben szerepel az a lehetıség, hogy az önkormányzattól még vonnak el
forrást a bér jellegő kifizetésekre?
Dr. Tóth Csaba Attila: Mi történik akkor, ha például a választásokon nem nyer a jelenlegi
kormányzat, és az állami tulajdonná vált intézményeket, ingatlanokat eladják? Az állam nem tud
olyan nagy gondossággal figyelni ezekre az ügyekre, mint a helyi közösség.
Horváth István: Ezért javasolja az A.) változat elfogadását. Ez egy szándéknyilatkozat. A
Kormány elképzelése az, hogy az állam az állami feladatokat fogja finanszírozni. Az épületek
fenntartása, üzemeltetése helyi szinten marad. A pluszszolgáltatásokat az önkormányzat a
továbbiakban is biztosíthatja, ez mérlegelés kérdése. Szakmai kérdésekbe eddig sem szólt bele az
önkormányzat, az igazgató kinevezésérıl döntött a közgyőlés és az igazgató felelt a szakmai
kérdésekért. A hat intézmény fenntartási költsége 1,9 milliárd Ft. 1,2 milliárd Ft a személyi
juttatás, 650 millió Ft a dologi kiadás. Az államtól 840 millió Ft-ot kapnak, a többi kiadást a saját
bevételek terhére biztosította az önkormányzat.
Lemle Béláné 11 óra 29 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
Ilosfai Gábor: A fenntartáshoz, mőködtetéshez szükséges összes döntés helyi szinten született.
Ha az iskola igazgatója kért valamit, akkor tudott tárgyalni a döntéshozókkal. Nem tudják, hogy
az állam honnan fogja majd a plusz forrást elıteremteni.
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 31 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Horváth István: Az állam valós feladatfinanszírozást
önkormányzatoknál. Javasolja az A.) változat elfogadását.

szeretne

megvalósítani

az

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat A.) változatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı
határozatot hozta:
164/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Köznevelési intézmények jövıbeni mőködtetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24)
bekezdése szerinti feladatkörében eljárva kijelenti, hogy az
illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon

23

mőködtetésérıl saját forrásai és az átengedett bevételek terhére a
következı naptári évben kezdıdı tanévtıl gondoskodik.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.

Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy Sióagárd Község
Önkormányzata biztosítson fedezetet a tartozás kifizetése érdekében, valamint a részletfizetés 4
egyenlı részletben történjen meg 2013. december 31-ig.
Dr. Fajszi Lajos, Ilosfai Gábor 11 óra 33 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı
képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
165/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
engedélyezi Sióagárd Község Önkormányzata számára a Szekszárd
és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által 2011.
évben ellátott oktatási-nevelési feladatokra kimutatott, 11.528.862
Ft összegő tartozás kamatmentes részletekben történı megfizetését
az alábbi ütemezéssel:
2013. március 31-ig
2013. június 30-ig
2013. szeptember 30-ig
2013. december 31-ig

2.900.000 Ft
2.900.000 Ft
2.900.000 Ft
2.828.862 Ft

2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a részletfizetésre
vonatkozó
megállapodás
aláírására,
a
jegyzıt
annak
ellenjegyzésére, azzal a feltétellel amennyiben Sióagárd Község
Önkormányzata a megállapodásban fedezeti biztosíték nyújtását
vállalja.
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3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésrıl
értesítse Sióagárd Község Önkormányzatát.
Határidı: 2012. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
17.

A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Horváth Kálmán 11 óra 34 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
166/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
A XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet rendelési idejének
módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Sarkadi Sándor, a
XIII. számú háziorvosi körzet háziorvosa 2012. szeptember 1-jétıl
az alábbiak szerint módosítsa rendelési idejét:
HÉTFİ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK páros hét
páratlan hét

8:00-11:00
13:00-16:00
8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-11:00
13:00-16:00

2.
A Közgyőlés jóváhagyja az elıterjesztés mellékletét képezı
módosított feladat-ellátási szerzıdést.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés
aláírására.
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Határidı: 2012. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.

Javaslat
a
TÁMOP-3.2.1.A-11/2
kódszámú,
„Közoktatási
intézmények
szerepbıvítése,
újszerő intézményi együttmőködések kialakítása” címő
pályázaton való részvételre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna 11 óra 37 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 8 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 8 fı – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
167/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények
szerepbıvítése, újszerő intézményi együttmőködések kialakítása”
címő pályázat benyújtása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú,
„Közoktatási intézmények szerepbıvítése, újszerő intézményi
együttmőködések kialakítása” címő kiírásra.
2.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a pályázat nyertessége
esetén a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a befejezést követıen legalább 5 évig fenntartja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati
dokumentáció aláírására, a jegyzıt pedig az ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Csillagné Szánthó Polixéna és Dr. Horváth Kálmán 11 óra 37 perckor visszatér az ülésterembe,
jelen van 10 fı képviselı.
19.

Javaslat új üzemeltetési szerzıdés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív
elemeinek karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti idıszakra
vonatkozóan
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
168/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Vállalkozási
szerzıdés
közvilágítás
karbantartására

aktív

elemeinek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között létrejövı
vállalkozási szerzıdést a közvilágítás aktív elemeinek
karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti
idıszakra vonatkozóan.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására,
továbbá a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

20.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c.
projekt keretében megvalósult szennyvízelvezetı csatornák és átemelı
berendezések üzemeltetési szerzıdés megkötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
169/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft-vel kötendı üzemeltetési
szerzıdés
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú
„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c. projekt keretében
megvalósult
szennyvízelvezetı
csatornák
és
átemelı
berendezésekre vonatkozó a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
kötendı üzemeltetési szerzıdést az elıterjesztésben foglaltak szerint
elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, és a Szekszárdi
Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját az üzemeltetési
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
21.

Javaslat a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág vízelvezetı kiépítésére vonatkozó
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
170/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Együttmőködési megállapodás Cinka dőlıi Csatár II. mellékág
(10962/2 hrsz.) vízelvezetésének kiépítése, a földút szilárd
burkolattal történı ellátása tárgyában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja az Önkormányzat és az érdekelt ingatlantulajdonosok
közti, a Cinka dőlıi Csatár II. mellékág (10962/2 hrsz.)
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vízelvezetésének kiépítése, a földút szilárd burkolattal történı
ellátása tárgyában kötendı együttmőködés megállapodást.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2012. október 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

22.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
171/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
2012. évi Közbeszerzési Terv 3. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 3. számú módosítását
jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2012. október 5.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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23.

Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi mőködésének
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Ács Rezsı: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
172/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
mőködésének tapasztalatairól

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
2011.
évi
mőködésének
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
24.

Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a jövıben a Diákétkeztetési Kft. gondoskodjon a
külterületekre történı kiszállításról.
Dr. Fıfai Klára: A pályázat nem teszi lehetıvé, hogy ezt a költséget a Kft. elszámolja. Más
megoldást kell erre a problémára keresni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
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173/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2012. évi nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól szóló beszámolót
jóváhagyja.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Szekszárdi Diákétkeztetési Kftnek és a Humánszolgáltató Központ munkatársainak az
étkeztetésben való közremőködéséért.
Határidı:
Felelıs:
25.

2012. szeptember 28.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2012. II. negyedév)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
174/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben
határozatokról (2012. II. negyedév)

hozott

bizottsági

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az
átruházott hatáskörben hozott – 2012. április 1. – 2012. június 30.
közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidı: 2012. szeptember 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kıvári László 11 óra 43 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
26.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
175/2012. (IX.28.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
I.) 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
175/2011(IX.29.),
1-3/2012.(I.18.),
100/2012.(V.24.),
114115/2012.(V.30.), 119-126/2012.(VI.28.), 130-133/2012.(VI.28.),
135/2012.(VI.28.), 137-139/2012.(VI.28.), 140-146/2012.(VIII.21.),
149-150/2012.(VIII.21.), 153-154/2012.(IX.4.) számú határozatok
végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló beszámolót
jóváhagyja.
2. A közgyőlés az 5/2012. (II.2.) szekszárdi öh. határidejét 2012.
december 31-ig meghosszabbítja.
3. A közgyőlés a 30/2012. (III.1.) szekszárdi öh. mellékletét képezı
intézkedési terv 1.) pontjában szereplı feladat végrehajtásának
határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 68/2012. (IV.27.) szekszárdi öh. határidejét 2012.
december 31-ig meghosszabbítja.
II.) A közgyőlés a 2012. évi közcsatornára történı rákötés
támogatása címő pályázat benyújtási határidejét 2012. december 31ig meghosszabbítja.
A közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
lebonyolításával és az értékelés elkészítésével, valamint
felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az
értékelés alapján döntsön a támogatottak személyérıl.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal
kötendı támogatási megállapodás aláírására.
Határidı: II.) pont tekintetében: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Fajszi Lajos, Kıvári László 11 óra 44 perckor visszatérnek az
ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
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27.

Kérdések, interpellációk
- Dr. Tóth Csaba Attila képviselı interpellációjára adott írásbeli válasz

Horváth István: Kérdése Dr. Tóth Csaba Attila képviselıhöz: Elfogadja a választ?
Dr. Tóth Csaba Attila: A „Chicago” városrészre vonatkozó választ nem fogadja el a múltra
vonatkozóan. Reméli, hogy a térfigyelı kamerarendszer kiépítésével ez a probléma megoldódik,
a jövıre vonatkozóan elfogadja a választ. A június 4-ét nem azért javasolta munkaszüneti napnak,
mert többen lennének a megemlékezésen. Nem tudja elfogadni a választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott.
Horváth István: Tekintettel arra, hogy Ilosfai Gábor képviselı úr nincs jelen az ülésteremben,
interpellációit a közgyőlés következı ülésén tárgyalják majd.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 50 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

33

