Szám: IV.170-16/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 27-én (csütörtökön) 9
óra 30 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, Zaják Rita
képviselık
Összesen: 14 fı
Távolmaradt: Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
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 14 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a kiküldésre, illetve kiosztásra került
alábbi elıterjesztéseket:
Nyilvános ülésre:
- Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására (266. számú elıterjesztés)
- Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és
Nagyothallók Egyesülete részére (270. sz. elıterjesztés)
- Javaslat önkormányzati földterület állami tulajdonba adására légimentı-bázis
kialakításához (271. sz. elıterjesztés)
Zárt ülésre:
- Javaslat a Tolnatáj Televízió és Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás
módosítására (267. sz. elıterjesztés)
- Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. évi üzleti tervének módosítására
(268. sz. elıterjesztés)
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- Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására (269. sz. elıterjesztés)
- Leányvállalatok alapítása (272. sz. elıterjesztés)
- Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő Pályázat megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára (273. sz. elıterjesztés)
Javasolja továbbá a meghívóban szereplı 5., 6., 7. napirendi pontok levételét a napirendrıl.
Halmai Gáborné: A 254. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételét mi indokolja? A
pályázat benyújtására meg van határozva egy határidı.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az elıterjesztés napirendrıl történı levételét az indokolja, hogy
az elıkészítés során több kérdés merült fel a mőszaki tartalommal kapcsolatban. A
pályázatokat november 14-tıl lehet benyújtani. Ha szükséges, akkor rendkívüli közgyőlésen
döntenek majd a pályázat benyújtásáról.
Ács Rezsı: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint lehetséges, hogy a mai ülésen
szóbeli elıterjesztést tegyen bizottsági tagok cseréjére vonatkozóan? Kéri jegyzı asszonyt,
hogy ennek nézzen utána.
Zaják Rita: Jelzi, hogy a közgyőlések az utóbbi idıben nem kezdıdnek el a meghívóban
szereplı idıpontokban. Kéri, hogy a jövıben az idıpontokra legyenek nagyobb figyelemmel.
Horváth István: Már reggel óta tárgyalásokat folytatnak fontos kérdésekben.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívóban szereplı 5., 6., 7. napirendi pontok
napirendrıl történı levételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
14 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 266., 270., 271. elıterjesztések napirendre vételét nyilvános ülésre,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 267., 268., 269. , 272., 273. sz. elıterjesztések napirendre vételét zárt
ülésre, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14
fı – 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.(….)
önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerı cím alapításáról
és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(257. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2)

Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó
megállapodás jóváhagyására
(258. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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3)

Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodás felülvizsgálata
(262. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás
jóváhagyására
(263. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5)

Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével
kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6)

Javaslat az 1. sz. Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(249. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7)

Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás
felmondására
(250. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8)

Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett
ajánlatok elbírálása
(260. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9)

Javaslat a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás
biztosítására
(261. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10)

Javaslat a 2011. évi közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11)

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

12)

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
(248. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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13)

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
(266. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14)

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei
Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére
(270. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15)

Javaslat önkormányzati földterület állami tulajdonba adására légimentı-bázis
kialakításához
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

ZÁRT ÜLÉS:
16)

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére a Garay Pince
megvásárlásához szükséges hitelszerzıdés megkötéséhez
(265. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17)

Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(256. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula képviselı

18)

Javaslat a Tolnatáj Televízió és Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás
módosítására
(267. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19)

Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. évi üzleti tervének módosítására
(268. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20)

Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására
(269. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21)

Leányvállalatok alapítása
(272. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22)

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő Pályázat megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
(273. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.(….)
önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerı cím
alapításáról és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
57/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD
VÁROS BORA” elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl
szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

2)

Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı
vonatkozó megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Tanács

mőködésére

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Mely szakszervezet nem lett reprezentatív? A megállapodás tervezettel
kapcsolatban érkezett észrevétel a szakszervezetek részérıl?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a
Zenemővészeti Szakszervezet nem lett reprezentatív, észrevétel most nem érkezett. A
megállapodást már több alkalommal is egyeztették, az észrevételek már korábban beépítésre
kerültek.
Halmai Gáborné: Mikor került kiküldésre az anyag a szakszervezetek részére?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Két hónappal ezelıtt egyeztetı megbeszélést hívott össze, sajnos
a felek részérıl kevesen jelentek meg. Ezt követıen kiküldésre került részükre az anyag,
melyben kérték, hogy a delegálásokra vonatkozóan tegyenek javaslatot, illetve a
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megállapodással kapcsolatos észrevételeiket is küldjék meg. Továbbá a közgyőlést
megelızıen ismételten megküldte a hivatal az elıterjesztést részükre. Több alkalommal, több
fórumon volt lehetıség az egyeztetésre.
Horváth István polgármester 9 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, az ülés vezetését dr.
Haag Éva alpolgármester veszi át. Jelen van 13 fı képviselı.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
201/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
VÖÉT mőködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján jóváhagyja az
elıterjesztés mellékletét képezı, a Városi Önkormányzati
Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodást.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. október 27.
2. pont tekintetében: 2011. október 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
3)

Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó
feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az intézményekben van olyan alkalmazott, aki azonnali feladatot el tud
látni? Milyen gyakran kerül sor külsı vállalkozók bevonására?
Bálint Zoltán: Eseti jelleggel kötnek szerzıdést külsı vállalkozásokkal olyan munkák
elvégzésére, mely szakképzettséghez kötött, pl. gázüzemő főtıkészülékek karbantartása,
érintésvédelemmel kapcsolatos feladatok. A karbantartók nem rendelkeznek ilyen jellegő
szakképesítéssel, ezért ezeket a munkákat külsı vállalkozóval végeztetik. A KT-Dinamic Kft.
is részt vesz egyéb feladatok ellátásában. A téli idıszakban részt vesznek a karbantartók a
síkosságmentesítésben is.
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További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Problémaként szokott felmerülni, hogy nem elég gyorsan ér az
intézménybe a szakember, a másik pedig a téli idıszakban a síkosságmentesítés az
intézmények környékén.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester a vitát lezárja.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
(Lemle Béláné nem vett részt a szavazásban.)
202/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Karbantartási feladat- ellátási szerzıdés
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat
intézményeinek karbantartási feladatai ellátására vonatkozó – a
határozat mellékletét képezı - feladat-ellátási szerzıdést.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. október 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
4)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei
között a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési
megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

dr. Haag Éva: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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203/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Munkamegosztás és felelısségvállalás
együttmőködési megállapodás

rendjérıl

szóló

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése alapján
elfogadja a határozat mellékletét képezı együttmőködési
megállapodást.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a jegyzıt az együttmőködési
megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. november 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5)

Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi
létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Haag Éva: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
204/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
DDOP pályázat benyújtása a 2. sz. Óvoda és Bölcsıde
tekintetében családi napközi létesítésére
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot nyújt be a „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
címő DDOP-3.1.3/D-11 pályázatra családi napközi létesítésére
a 2. számú Óvodában.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
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benyújtásához
szükséges
pályázati
dokumentációk
elıkészítésére.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a projekt önerejének összegét, azaz 250.000 Ft-ot,
biztosítja a 2011. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a
pályázat mőszaki tartalmának elfogadására és a végleges
benyújtásának jóváhagyására.

Határidı: 2011. november 30.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
3. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
Kıvári László GPB elnök
6)

Javaslat az 1. sz. Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
205/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának kiegészítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratát a
melléklet szerint kiegészíti, módosítja.
2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosító
alapító okirat és az alapító okirat aláírására, valamint felkéri a
jegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei
Igazgatóságához
történı
benyújtására
a
törzskönyvi
nyilvántartás számára.
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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7)

Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló
megállapodás felmondására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Haag Éva: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Kıvári László: A bizottság részletesen tárgyalta az elıterjesztést. Korábban a
helyiséghasználattal kapcsolatban volt már egy bizottsági döntés arra vonatkozóan, hogy
azonnali hatállyal mondják fel a szerzıdést. A bizottságnak erre nem volt hatásköre, ez
közgyőlési hatáskör.
Halmai Gáborné: Fontosnak tartja, hogy hivatalosan le legyen zárva az ügy.
dr. Göttlinger István: Helyiséghasználattal vegyes feladat-ellátási szerzıdést kötött az
önkormányzat az egyesülettel 2001. évben. Ezt a szerzıdést szünteti meg a közgyőlés a mai
döntésével. A jegyzı bezáratta a klubhelyiségben üzemeltetett vendéglátó-helyiséget,
jövedéki és tőzrendészeti probléma is felmerült. A Vagyonkezelı kft. ügyvezetı igazgatója
jelezte, hogy nem tud eleget tenni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság döntésének, mert ilyen
szerzıdést a Kft. nem kötött az egyesülettel.
Máté Péter: Azonnali hatállyal javasolja felmondani a szerzıdést, a helyiséget mielıbb
vegyék újra használatba.
dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a közgyőlés az eredeti határozati javaslatot fogadja el.
Hónap végével 15 napos felmondási idıvel lehet felmondani a szerzıdést. Rendkívüli
felmondásra vonatkozó rendelkezés a szerzıdésben nem szerepel.
Halmai Gáborné: Egyetért a szerzıdés felmondásával. Ez a hely a fiatalok számára
hosszútávon biztosított kikapcsolódási lehetıséget. Gondolkodjanak azon, hogy a
késıbbiekben ez a feladat más módon megoldható-e.
Zaják Rita: Egyetért Halmai képviselı asszony javaslatával.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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206/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
ZUG Egyesülettel kötött megállapodás felmondása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat és
a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesület között
2001. június 5-én kötött támogatási megállapodást – hivatkozva
annak 9. pontjában foglaltakra - 2011. november 30-i
határnappal felmondja.
A közgyőlés felkéri az Egyesület elnökét, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-vel együttmőködve a helyiségben lévı és az
egyesület tulajdonát képezı ingóságok elszállításáról
gondoskodjon.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
8)

Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett
ajánlatok elbírálása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Sajnos az utak fenntartásával kapcsolatban komoly problémák voltak az
utóbbi idıben. Bízik benne, hogy a pályázaton nyert cég gyorsabban fog reagálni az
igényekre.
További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
207/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt
pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási
keretszerzıdés Szekszárd város tulajdonában lévı külterületi
utak fenntartási munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı SzekszárdPaksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel (7100
Szekszárd, Bogyiszlói út 1.) kössön vállalkozási keretszerzıdést
a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)

11

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. október 27-i ülésének jegyzıkönyve

önkormányzati rendelet 8. melléklet „Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése” elıirányzat terhére.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a
jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. október 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

9)

Javaslat a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati
lakás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
208/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Önkormányzati lakás biztosítása a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság részére 3 év
idıtartamra, dolgozóik elhelyezésére az alábbi önkormányzati
lakásokat biztosítja:
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II/8.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. III/11.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. IV/13.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. III/11.
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. III/12.

12

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. október 27-i ülésének jegyzıkönyve

2.
A Közgyőlés felkéri a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételérıl.
Határidı: 2011. október 27.
2. pont tekintetében: 2011. november 7.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Horváth István polgármester 10 óra 15 perckor visszatér az ülésterembe, átveszi az ülés
vezetését. Jelen van 14 fı képviselı.
10)

Javaslat a 2011. évi közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés 2011. december 15-én 17 órai kezdettel tartson
közmeghallgatást, melynek témája: Szekszárd város vízellátása, csatornázása, vízelvezetése.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy a közmeghallgatáson a hulladékgazdálkodásról is adjanak
tájékoztatást.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
209/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
2011. évi közmeghallgatás meghirdetése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a, továbbá a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet 42.§- a alapján
2011. december 15. (csütörtök) napján 17 órától
a Polgármesteri Hivatal konferencia termében közmeghallgatást
tart.
Témák:
- Szekszárd város vízellátása, csatornázása, vízelvezetése
- Szekszárd város hulladékgazdálkodási rendszere
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
közmeghallgatás idıpontjának közzétételérıl az SZMSZ 42.§
(2) bekezdésében foglaltak szerint.
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Határidı: 2011. november 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
11)

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
210/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatokról (2011. III. negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2011. július 1. – 2011.
szeptember 30. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
12)

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

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A Babits Mihály Mővelıdési Ház építésével kapcsolatban javasolja, hogy
a lakosságot is tájékoztassák.
Horváth István: A zárt ülést követıen tájékoztatást fog adni.
Zaják Rita: A Gemenc Volán 2009-2010. évi veszteségével kapcsolatban van valamilyen
következménye annak, hogy az önkormányzat a veszteséget nem térítette meg?
Horváth István: Keresztfinanszírozással oldotta meg eddig a szolgáltató ezt a problémát.
Többletigénnyel nem jelentkezett még a cég képviselıje. A menetrend felülvizsgálata
folyamatban van.
Zaják Rita: Elképzelhetı, hogy a felülvizsgálat után lesz iskolabusz?
Horváth István: Adott esetben, igen.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
211/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 103/2011.(V.26.), 149/2011.(VII.19.), 167-172/2011.(IX.9.),
173/2011.(IX.19.), 174/2011.(IX.29.), 177-194/2011.(IX.29.)
szekszárdi öh. számú határozatok végrehajtásáról, és az eltelt
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót jóváhagyja.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
13)

Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
212/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Rendırkapitányság támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 2011. évi városi rendezvények biztosítására 1 millió Ft
támogatást nyújt a Szekszárdi Rendırkapitányság részére a
2011. évi költségvetési rendelet általános tartalék keretének
terhére.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás
összegét építse be a 2011. évi költségvetési rendelet soron
következı módosításába.
Határidı: 2011. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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14)

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei
Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Horváth István: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy határozatlan
idıre, 60 napos felmondási idı meghatározásával biztosítja az önkormányzat az ingatlant az
egyesület részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
213/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adása a
TOSINA Egyesület részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd, Rákóczi u. 57. sz. alatti, 2395/A/1, 2395/A/5,
2395/A/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant felújítási
kötelezettség mellett a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók
Egyesületének ingyenes használatába adja határozatlan idıre – a
megállapodásban 60 nap felmondási idı kikötésével-,
amennyiben az egyesület a DDOP-2011-3.1.3. F kódszámú
„Regionális civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése” c. pályázaton eredményesen vesz részt.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, valamint a jegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15)

Javaslat önkormányzati földterület állami tulajdonba adására légimentı-bázis
kialakításához
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Horváth István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését 2013. december 31-i határidı
rögzítésével.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
214/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
Önkormányzati földterület állami tulajdonba adása légimentıbázis kialakításához
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
hozzájárul, hogy a szekszárdi Ipari Park területén lévı 6008/3
hrsz-ú 4400 m2 területő, az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévı ingatlan térítésmentesen állami tulajdonba
kerüljön légimentı-bázis létrehozása céljából.
A közgyőlés az ingatlant azzal a feltétellel adja állami
tulajdonba, hogy azon kizárólag légimentı-bázis építhetı fel. A
megállapodásban kerüljön kikötésre, hogy amennyiben 2013.
december 31-ig az OMSZ a légimentı állomás uniós pályázaton
nem nyer, vagy pályázat nyertessége esetén a légibázist nem
Szekszárdon építi fel (beépítési kötelezettség), úgy az ingatlan
tulajdonjoga az önkormányzat tulajdonába visszajegyzésre
kerül.
A
közgyőlés
felhatalmazza
a
polgármestert
tulajdonváltozáshoz szükséges okiratok aláírására.

a

Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a bizottsági tagcserével
kapcsolatos „Javaslat a 227/2010. (X.21.) szekszárdi öh. módosítására” c. szóbeli
elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14
fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
16)

Javaslat a 227/2010. (X.21.) szekszárdi öh. módosítására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Fidesz Frakció jelezte, hogy dr. Hadházy Ákos és Fajszi Lajos képviselı
urak szeretnének a bizottságokban helyet cserélni. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
215/2011. (X.27.) szekszárdi öh.
227/2010. (X.21.) szekszárdi öh. módosítása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 227/2010.(X.21.) szekszárdi öh 1./ pontját a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
Kgy. rendelet 55.§ (2) bekezdésének e.) pontja alapján
módosítja, és Dr. Hadházy Ákos képviselı Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsági tag megbízatását visszahívással
megszünteti.
A közgyőlés a bizottság tagjának Fajszi Lajos képviselıt
választja meg.
2.) A közgyőlés a 227/2010.(X.21.) szekszárdi öh 3./ pontját a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.)
Kgy. rendelet 55.§ (2) bekezdésének e.) pontja alapján
módosítja, és Fajszi Lajos képviselı Humán Bizottsági tag
megbízatását visszahívással megszünteti.
A közgyőlés a bizottság tagjának dr. Hadházy Ákos képviselıt
választja meg.
Határidı: 2011. október 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 30 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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