Szám: IV. 52-16/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. október 30-án (kedden) 14 óra
20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó
Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter,
Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos, Lemle Béláné képviselık

Távolmaradt:

Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselık

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Javasolja, hogy a meghívóban
szerepelı 10. napirendi pontot a közgyőlés vegye le napirendjérıl. Továbbá javasolja a 16.
napirendi pont zárt ülésen történı tárgyalását, mivel a nyilvános ülésen történı tárgyalás
üzleti érdeket sértene. A módosított elıterjesztés a képviselık részére az ülés elıtt kiosztásra
került.

A polgármester szavazásra teszi fel a 238. sz. elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(236. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(237. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.

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

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben
igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról,
valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl (t e r v e z e t)
(229. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.

Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési és
tandíjakra
(221. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló program elfogadására
(231. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8.

Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
(222. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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9.

Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételére
(220. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.

A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
(228. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési
jogának átvételérıl és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
(226. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
(225. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
(234. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai
korszerősítése” (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
(235. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
15.

Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő projekt
lopási kárból eredı anyagok pótlásához
(238. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Hadházy Ákos és Lemle Béláné 14 óra 21 perckor megérkeznek az ülésterembe, jelen van
12 fı képviselı.
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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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
42/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.)
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
43/2012.(XI.6.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról
szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

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

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a tiltott, közösségellenes
magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló
rendelet-tervezetet - a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság módosító javaslatával, illetve azzal
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a kiegészítéssel, hogy a piactér is kerüljön be a néma koldulást tiltó szabályozási körbe elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek.
Dr. Horváth Kálmán: A Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek az alábbi módosítással:
- A 17. „Utcai kéregetés (néma koldulás)” alcím az alábbi szövegezéssel kerüljön elfogadásra:
„18. § Tiltott közösségellenes magatartást követ el az, aki kolduló, kéregetı tevékenységet a
Béla király téren, a Garay téren, a Szent István téren, a Bajcsy Zs. utcában, a Találka téren, a
Penny Market parkolójában, illetve a központi buszmegálló, vasútállomás területén, valamint
a Tartsay V. utca 38 - 42. számú ingatlanok által határolt területen (Tesco parkoló) folytat és
magatartása nem tartozik a szabálysértésekrıl szóló törvény hatálya alá.”
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A rendelettervezet 8.§ n) pontjában szerepel, hogy tiltott közösségellenes
magatartást követ el az, aki Szekszárd város közigazgatási területén meghalt személy
holttestét – a rendkívüli halálesetek kivételével – nem a Szekszárd, Alsóvárosi köztemetı
halott hőtıjébe szállítja be és az elhunyt hőtését a temetésrıl történı intézkedésig vagy –
amennyiben az eltemetés Szekszárdon történik – az eltemetésig nem itt biztosítja. A bizottsági
ülésen elhangzott, hogy ez a pont már szerepelt a korábbi rendeletünkben is, viszont sosem
szereztek ennek érvényt. Vitatja ennek a rendelkezésnek a létjogosultságát. A korábbi
szabályozáshoz képest mi változik? A néma koldulással kapcsolatban a területek
meghatározását mi indokolja?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A korábbi rendelet tartalmazta ezen szabálysértési tényállást. A
tavalyi évben rengeteg szabálysértési feljelentés érkezett, a bizonyítás okozott nehézséget.
Most közigazgatási bírság kiszabására lesz lehetıség. Ennek a szabályozásnak a fenntartása
változatlanul indokolt, az önkormányzat jelentıs összegért vásárolta meg ezt a berendezést. A
néma koldulással kapcsolatosan a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság hozott határozatot,
hogy a város frekventált helyeit határozzák meg tiltott területként.
Ilosfai Gábor: A rendelettervezet 8.§ n) pontja szerinti bírságolásnak ki az alanya? A
szolgáltató vagy az elhunyt személy hozzátartozója?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az a szolgáltató, aki az elszállításról nem a rendeletben
foglaltaknak megfelelıen gondoskodik.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A város megvásárolta a hőtıberendezést, ott kell minden vállalkozásnak a
Szekszárdon elhunyt személyt hőteni. A városnak ebbıl bevétele származik.
Ilosfai Gábor: Nem ért egyet ezzel. Javasolja, hogy a rendelettervezetbıl kerüljön törlésre a
8.§ n) pont. Továbbá a 18.§-t is javasolja a rendeletbıl törölni. Nem ért egyet a néma koldulás
szankcionálásával. Az agresszív módon történı koldulást a törvény jelenleg is bünteti.
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További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor képviselı módosító indítványát a 8.§ n)
pont törlésére vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 5 igen
szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor képviselı módosító indítványát a 18.§ törlésére
vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 2 igen szavazattal, 7 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a módosító indítvánnyal
együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
44/2012. (XI.6.) önkormányzati rendelete a tiltott,
közösségellenes magatartásokról, és az elkövetıkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és
tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló
28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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 – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
(Dr. Horváth Kálmán nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
45/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett
szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak
megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról
szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendı térítési
és tandíjakra
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Hangsúlyozza, hogy a díjak nem változnak.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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:
180/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
A köznevelési intézményekben 2012/2013. tanévben fizetendı
térítési díjak és tandíjak
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról
rendelkezı 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. (Korm. rend.) 36.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazással a köznevelési
intézményeiben fizetendı térítési és tandíjak összegét, az adható
kedvezményeket és a befizetés módját az alábbiak szerint
határozza meg:
I.
A köznevelési intézményekben a Korm. rend. 33. §-ában
meghatározott szolgáltatások vehetık ingyenesen igénybe,
továbbá azok a szolgáltatások, melyeket a fenntartó az
intézmény pedagógiai, szakmai programjának jóváhagyása
során engedélyezett, illetve melyekhez egyetértését adta.
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II.
1.
A köznevelési intézményekben térítési díj ellenében
igénybe vehetı szolgáltatások körét a Korm. rend. 34. §-a és 35.
§-a tartalmazza.
2.
A térítési díj mértéke a Korm. rend. 34. § (1)
bekezdésében meghatározott szolgáltatás esetén tanévenként, a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának:
a)
a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés a) pontja esetén 15 %-a,
b)
a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18
éven aluli tanulóknál 12 %-a,
c)
a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés b) pontja esetén 18 év
feletti, de 22 éven aluli tanulóknál 27 %-a,
d)
a Korm. rend. 34. § (1) bekezdés c) pontja esetén 40 %-a.
3.
A térítési díj mértéke a Korm. rend. 35. § (2) bekezdése
szerinti vendégtanulói jogviszony esetén a tanévkezdéskor a
szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának 15 %-a.
III.
1.
A köznevelési intézményekben tandíj megfizetése
mellett igénybe vehetı szolgáltatások körét a Korm. rend. 36. §a tartalmazza.
2.
A tandíj mértéke a Korm. rend. 36. § (1) bekezdésében
meghatározott
szolgáltatás
esetén
tanévenként,
a
tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának:
3.
a)
b)
c)
d)

a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés a) pontja esetén 50 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés b) pontja esetén 100 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés c) pontja esetén 100 %-a,
a Korm. rend. 36. § (1) bekezdés d) pontja esetén 50 %-a.

IV.
1.
Tanulmányi eredmény alapján a fizetendı térítési díj,
illetve tandíj összegébıl az alábbi mértékő kedvezményt kell
adni:
a)

alapfokú mővészeti iskolában

4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén 20 %,
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4,01 – 4,50 tanulmányi eredmény esetén 10 %.
b)

egyéb köznevelési intézményben

4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén 50 %,
4,01 – 4,50 tanulmányi eredmény esetén 40 %,
3,51 – 4,00 tanulmányi eredmény esetén 25 %,
3,01 – 3,50 tanulmányi eredmény esetén 10 %.
2.
A térítési díj összege egy tanítási évben nem lehet
kevesebb a Korm. rend. 35. § (1) bekezdésében meghatározott
alsó határértéknél.
V.
1.
Szociális helyzet alapján a térítési díj, illetve a tandíj
összegét kérelemre a köznevelési intézmény vezetıje az
alábbiakat figyelembe véve legfeljebb további 50 %-kal
csökkentheti:
a)
a kedvezmény mértékének megállapításánál figyelembe
kell venni különösen, hogy a gyermek, tanuló
ingyenesen jogosult az elsı alapfokú mővészetoktatásban
való részvételre,
tartósan beteg,
kettı vagy annál több gyermekes családban él,
egyedülálló és/vagy tartósan beteg és/vagy fogyatékos
szülı által nevelt,
gyámság alatt áll,
családtagjai eltartásáról is gondoskodik,
b)
szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak
a gyermeknek, tanulónak, akinek családjában az egy fıre jutó
nettó jövedelem meghaladja az adott évre érvényes kötelezı
legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.
2.
A szociális helyzet alapján adható kedvezmény iránti
kérelmet szeptember 15-ig, illetve január 15-ig kell benyújtani
az intézmény vezetıjének. A kérelemhez csatolni kell a
szociális kedvezményre való jogosultság igazolását, továbbá a
gyermekkel,
tanulóval
közös
háztartásban
élık
jövedelemigazolását. Az intézmény vezetıje a kérelmekrıl
határozatban dönt, mely ellen a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37. §-a alapján jogorvoslattal
lehet élni.
VI.
1.
A térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként – az elsı
félévben legkésıbb október 31-ig, a második félévben
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legkésıbb március 31-ig – átutalással, az iskola számlaszámát
tartalmazó postautalványon vagy az iskola pénztárába történı
befizetéssel kell teljesíteni.
2.
Az intézmény vezetıje – kérelemre – a térítési díj és a
tandíj megfizetésére legfeljebb öt havi részletfizetést
engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülıje igazolja, hogy a
térítési díj, tandíj egyösszegő megfizetése számára aránytalan
megterhelést jelent.
VII.
1.
Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt.
92. § (1)-(6) bekezdésében foglaltak hatálya alá – ha
nemzetközi szerzıdés vagy jogszabály másképpen nem
rendelkezik – az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért,
továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet.
2.
A díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó
kiadások egy tanulóra jutó hányada.
3.
A díjat az intézmény vezetıje az alábbiak szerint
csökkentheti:
a)
4,51 – 5,00 tanulmányi eredmény esetén a IV.1. pont
szerinti mértékben,
b)
szociális helyzet alapján a V. pont szerinti mértékben és
feltételekkel.
VIII.
A Közgyőlés felkéri a köznevelési intézmények vezetıit, hogy a
2012/2013. tanévre fizetendı térítési díjakat, tandíjakat és egyéb
díjakat a határozatnak megfelelıen állapítsák meg, s a díjak
összegérıl, az adható kedvezményekrıl, valamint a befizetés
módjáról az érintett tanulókat, illetve szüleiket tájékoztassák,
értesítsék.
Határidı:
Felelıs:

6.

2012. október 30.
a VIII. pont tekintetében: 2012. november 15.
Horváth István polgármester

Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a járási hivatal kialakításáról szóló
megállapodást a közgyőlésnek jóváhagyásra javasolja. A Bizottság támogatja továbbá, hogy
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az Okmányiroda udvarán keresztül továbbra is biztosítsa a Kormányhivatal az átjárást Petrits
József és Fábián Imréné részére, illetve a parkolást a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a megállapodást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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 – 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
181/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodás tervezetet megtárgyalta, a járási (fıvárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján elkészített megállapodást és
annak mellékleteit elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására, a jegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére,
továbbá
a
szükséges
teendık
elvégzésére.
Határidı:
Felelıs:
7.

2012. október 30.
Horváth István polgármester

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben
foglalt megállapításokhoz kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly megteremtésére
irányuló program elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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182/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Állami Számvevıszék jelentésében foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó, pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló
program
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült
jelentésében, a Polgármester felé megfogalmazott javaslatokra
készített és a határozat mellékletét képezı programot elfogadja.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési terv
végrehajtásáról folyamatában számoljon be a Közgyőlésnek.
Határidı:
Felelıs:
8.

értelemszerően
Horváth István polgármester

Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
183/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Szociális intézmények alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § alapján elfogadja
a Városi Bölcsıde, a Szociális Központ, a Humánszolgáltató
Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalat alapító okiratokat az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
elküldésérıl.
12

Határidı:
Felelıs:

9.

2012. október 30.
2. és 3. pont tekintetében: 2012. november 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Pályázat a hátrányos helyzető tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot azzal, hogy a Közgyőlés a tanuló számára a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújtson.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetért a Humán Bizottság
javaslatával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Humán Bizottság javaslatával
együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következı határozatot hozta:
184/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Pályázat a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Támogatja, hogy Muth Erik 8. évfolyamos tanuló (7100
Szekszárd, Bartina u. 76.) Szekszárd település képviseletében
részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
2. A Közgyőlés a tanuló számára a programban való részvétele
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft
havi ösztöndíjat nyújt.
A közgyőlés ennek fedezetét a város költségvetésében
biztosítja.
3. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati
anyagot a tanuló által az elsı helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidı:
Felelıs:

2012. december 12.
Horváth István polgármester
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Horváth István: Jelzi, hogy a 6. napirendi pont kapcsán a második határozati javaslatról nem
történt szavazás. Kéri, hogy most szavazzanak erre.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
185/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Felhatalmazás a járási hivatal részére felajánlott Szekszárd,
Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlan parkoló használatával
kapcsolatos egyeztetésre

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonosi jogkörében eljárva folytasson egyeztetést a
kormánymegbízottal annak érdekében, hogy a Tolna Megyei
Kormányhivatal a 2013. június 30-ig megkötésre kerülı
vagyonkezelési szerzıdésben a járási hivatal kialakításával
összefüggésben ingyenes használatába kerülı Szekszárd,
Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlanon - az Okmányiroda épülete
melletti parkolóban - a továbbiakban is biztosítsa Petrits József,
Szekszárd, Munkácsy u. 8/a. szám alatti lakos, valamint Fábián
Imréné, Szekszárd, Munkácsy u. 8/b. szám alatti lakos részére
az átjárást és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a
parkolást.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10.

A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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:
186/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
A VI. számú felnıtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.)
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Korm. rendelet alapján a VI. számú felnıtt háziorvosi körzet
mőködtetését 2013. január 1. napjával vállalkozásba adja a
BEZSU-MED Szolgáltató Kft-nek.
2.
A Közgyőlés Dr. Beck Mária Zsuzsanna közalkalmazotti
jogviszonyát 2012. december 31. napjával megszünteti, és mint
vállalkozó háziorvossal, a BEZSU-MED Szolgáltató Kft.
képviseletében Dr. Beck Mária Zsuzsannával területi ellátási
kötelezettség mellett a VI. számú felnıtt háziorvosi körzetre
vonatkozóan 2013. január 1-jei hatállyal feladat-ellátási
szerzıdést köt.
3.
A Közgyőlés a BEZSU-MED Szolgáltató Kft.
képviseletében Dr. Beck Mária Zsuzsanna háziorvossal kötendı
feladat-ellátási szerzıdést az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
4.
A Közgyőlése felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét a körzet átadásával kapcsolatos teendık ellátására.
Határidı:
Felelıs:

11.

2012. október 30.
2-4. pont tekintetében: 2012. december 31.
Horváth István polgármester
4. pont tekintetében: Dölles Lászlóné az
Egészségügyi Gondnokság vezetıje

Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetési
jogának átvételérıl és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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:
187/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Közgyőlési hozzájárulás a IX. számú felnıtt háziorvosi körzet
mőködtetési jogának átvételérıl és a körzet estleges
vállalkozásba adásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a IX. számú
háziorvosi körzetet - amennyiben az 2012.december 31-ig nem
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kerül értékesítésre – 2013. január 1-tıl az Egészségügyi
Gondnokság mőködtesse.
2.
A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét a körzet mőködtetéséhez szükséges engedélyek
beszerzésére, illetve a tartós helyettesítést ellátó orvosokkal
történı megállapodások megkötésére.
3.
A
Közgyőlés
felhatalmazza
az
Egészségügyi
Gondnokságot, hogy a körzet mőködtetésének átvételével
egyidejőleg gondoskodjon a IX. számú körzet meghirdetésérıl
annak vállalkozó orvossal történı betöltése céljából.
4.
A Közgyőlés a beérkezett pályázatokat a pályázati
határidı lejártát követı rendes ülésén bírálja el.
Határidı:

Felelıs:

12.

2012. október 30.
2. pont tekintetében: 2012. december 31.
3. pont tekintetében 2013. január 15.
Horváth István polgármester,
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

Közgyőlési hozzájárulás az I. számú
helyettesítéssel történı ellátásához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

felnıtt

háziorvosi

körzet

tartós

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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:
188/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
Közgyőlési hozzájárulás az I. számú felnıtt háziorvosi körzet
tartós helyettesítéssel történı ellátásához
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja az I. számú háziorvosi körzet
tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2012. november 1jétıl 2013. április 30-ig terjedı idıszakban.
2.
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Jámbor Margit és
Dr. Klézli Julianna háziorvosok felváltva látják el úgy, hogy a
helyettesítési idı saját körzetük rendelési idejét nem érinti.
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Akadályoztatásuk esetén a helyettesítést Dr. Balogh Adrienn
háziorvos látja el.
3.
A Közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondnokság
vezetıjét, hogy a Közgyőlés döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı:
Felelıs:

13.

2012. október 31.
Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának
értékesítése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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:
189/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának
értékesítése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2/A. § felhatalmazása alapján hozzájárul a Pálffi
Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
(képviselıje: Dr. Pálffi Gábor) tulajdonát képezı 4. számú
gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának Dr. Kartai
Anett részére történı elidegenítéséhez.
2.
A Közgyőlés a Pálffi Fogászati, Egészségügyi és
Szolgáltató Bt. (képviselıje: Dr. Pálffi Gábor) vállalkozó
orvossal kötött feladat-ellátási szerzıdést 2012. december 31.
napjával megszünteti.
3.
A Közgyőlés a Dr. Kartai Anettel kötendı elıszerzıdést
az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a
elıszerzıdés aláírására, a jegyzıt
ellenjegyzésére.
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polgármestert az
az elıszerzıdés

5.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Dr.
Kartai Anettel kötendı feladat-ellátási szerzıdést jóváhagyásra
terjessze elı a Közgyőlés soron következı ülésére.
6.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az
Egészségügyi Gondnokságot, hogy gondoskodjanak az
önkormányzat tulajdonában lévı Dr. Pálffi Gábor fogorvos
részére használatba adott ingatlan, valamint a berendezések és
eszközök átadás-átvételével kapcsolatos leltár elkészítésérıl.

14.

Határidı:

2012. október 30. (1., 3. pont tekintetében)
4. pont tekintetében: 2012. november 15.
5. pont tekintetében: 2012. november 30.
6. pont tekintetében: 2012. december 31.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság
vezetıje

Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai
korszerősítése” (KEOP-11-4.9.0.) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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 határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
190/2012. (X.30.) szekszárdi öh.
„A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai
korszerősítése” (KEOP-2011-4.9.0) c. pályázat benyújtásának
jóváhagyása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióra
történı, „A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének
energetikai korszerősítése” címő pályázat benyújtását.
-A megvalósítási helyszín pontos címe: Wosinsky lakótelep 4.
(hrsz.:2711)
- A projekt megnevezése: „A szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky
épületének energetikai korszerősítése”
- A projekt konstrukciószáma: KEOP-2011-4.9.0
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Nettó
A tervezett
beruházás teljes
beruházási költsége
A teljes
beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elismerhetı
bekerülési költsége
Az önkormányzati
saját erı összege
(15%), melynek
forrása saját forrás
A KEOP forrásból
származó támogatás
igényelt összege

ÁFA

Bruttó

102 274 840 Ft

27 614 207 Ft

129 889 047 Ft

102 274 840 Ft

27 614 207 Ft

129 889 047 Ft

15 341 226 Ft

4 142 131 Ft

19 483 357 Ft

86 933 614 Ft

23 472 076 Ft

110 405 690 Ft

2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésben
elkülönítetten szerepelteti.
Határidı:
Felelıs:

2012. október 30.
Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 14 óra 50 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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