Szám: IV.64-3/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. február 28-án (csütörtökön) 9
óra 18 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. 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
Távolmaradását jelezte:

Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezetı,
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója,
Dr. Ódor János a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatója,
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetı igazgatója,
Dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Napirend elıtt köszönti Dr. Ugodi Andrea
járási hivatalvezetı asszonyt.

Dr. Ugodi Andrea: 2013. január 1-tıl álltak fel a járási hivatalok, mint a közigazgatás elsı
fokú államigazgatási szervei. Tolna megyében hat járási hivatal alakult meg. A Szekszárdi
Járási Hivatal vezetésére kapott megbízást. 137 fıvel indult el a hivatal mőködése. Szekszárd
város önkormányzatától a hatósági hatáskörök, feladatkörök nagy része átkerült a járási
hivatalhoz 43 fı létszámmal. A szekszárdi járáshoz 17 település tartozik, valamennyi átadó
önkormányzattól kaptak létszámot a munkavégzéshez. A szakigazgatási szervek elsı fokú
hatáskört gyakorló részei is átkerültek. A Szekszárdi Járási Hivatal hat szakigazgatási
szervvel mőködik a törzshivatalon kívül. Az Okmányiroda 2013. októberétıl-novemberétıl
kormányablakként kezdi majd meg a mőködését, ahol 2000 ügyfajtában állnak majd az
ügyfelek rendelkezésére. Köszöni a járási megállapodás létrejötténél a közgyőlés és a hivatal
támogató segítségét.
Horváth István: Köszöni hivatalvezetı asszonynak a tájékoztatást.
Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét:
NYILVÁNOS ÜLÉSRE:
•

Javaslat a Szekszárdi Római Katolikus Belvárosi templom felújításának támogatására
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
ZÁRT ÜLÉSRE:

•

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(62. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

•

Döntés a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendı szándéknyilatkozatról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja a 46. sz. elıterjesztés (24. napirendi pont) napirendrıl
törtnı levételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 46. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 61. sz. elıterjesztés napirendre történı felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 62. sz. és a szóbeli elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı
felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen
szavazattal , 1 tartózkodással elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat II. ütem áttervezésének
kapcsán Támogatási Szerzıdés módosításhoz szükséges dokumentáció jóváhagyására
(51. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(59. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016. közötti idıszakra
szóló középtávú tervének elfogadására
(47. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésrıl (tervezet)
(25. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a járási hivatalok kialakításával összefüggésben egyes
önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
(tervezet)
(20. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási
intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérıl szóló 16/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(38. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(45. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
(50. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl
(58. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
28/2012.(III.1.) határozatára és mulasztására
(27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú
Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására
(44. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat a járási hivatal kialakításáról
jóváhagyására
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendı üzemeltetési megállapodások
jóváhagyására
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı használati szerzıdés
jóváhagyására
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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17.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Intézményfenntartó
Központ által a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás
biztosításának átvállalásáról kötött megállapodás közös megegyezéssel történı
megszüntetése
(30. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
jóváhagyása, valamint az önkormányzat és a társulás között kötendı együttmőködési
megállapodás módosítása
(23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi elızetes
beszerzési tervének jóváhagyására
(56. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának létszámbıvítése
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület elnevezések
felülvizsgálata
(28. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Javaslat az 1. sz. Óvoda és Kindergarten, valamint a 2. sz. Óvoda alapító okiratának
módosítására
(15. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

23.

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítására
(16. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

24.

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívására
(40. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

25.

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának
módosítására
(41. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

26.

Javaslat az aranykönyvi szerkesztıcsoport megbízására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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27.

Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására
(21. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött ellátási szerzıdés
módosítására
(24. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

29.

Javaslat a 12/2013.(I.24.), valamint a 13/2013.(I.24.) számú határozatok módosítására
(53. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.

Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” (KEOP-2012-5.5.0/A)
címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
(48. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerősítése” (KEOP-2012-5.5.0/B) címő pályázat
benyújtásának jóváhagyására
(49. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32.

Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ
Kialakítása" címő projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú Megbízási szerzıdés módosítására
(43. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

33.

Javaslat pályázat benyújtására a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési
programok elıkészítése címő pályázati konstrukció keretében
(60. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

34.

Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázata
(57. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

35.

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi
megállapodás jóváhagyása
(39. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

36.

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(17. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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37.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
(54. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

38.

Javaslat az Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító okiratának
módosítására
(55. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

39.

Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról,
valamint javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat
benyújtására
(42. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

40.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(52. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

41.

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

42.

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

43.

Javaslat a Szekszárdi Római Katolikus Belvárosi templom felújításának támogatására
(61. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

44.

Kérdések, interpellációk
- Halmai Gáborné kérdése Märcz László igazgatóságvezetıhöz

ZÁRT ÜLÉS
45.

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(62. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

46.

Döntés a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal kötendı szándéknyilatkozatról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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47.

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

1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat II. ütem áttervezésének
kapcsán Támogatási Szerzıdés módosításhoz szükséges dokumentáció
jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kerekes László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Ez most a piactérre vonatkozóan hányadik terv? Hányszor fizettek már azért,
hogy a Piacteret megtervezzék, áttervezzék?
Kerekes László: Az elsı terv az egész városközpontra kiterjedt. A második terv csak a
piactérre vonatkozik. A terv elkészítése 20.400.000 Ft-ba került.
Horváth István: Az elsı tervben nagyszámú parkoló kiépítése szerepelt, mélygarázs lett
volna kialakítva, viszont ennek költsége magas lett volna. Továbbá statikailag veszélyes lett
volna a mélygarázs megépítése a Várköz, a várfal mellé. Ezért új stratégiát dolgoztak ki, az
egész piactér fedett lesz.
Zaják Rita: Az elsı számú tervet a város kifizette, és utána került sor a különbözı
vizsgálatokra?
Horváth István: A közmővek jelenlétét ismerte a tervezı. A késıbbiekben vizsgálták a
közmővek kiváltásának lehetıségét, akkor merültek fel plusz költségek, melyeket a tervezés
pillanatában még nem ismertek. Nemcsak a közmővek kiváltásának költsége miatt javasolták
a piactér áttervezését, hanem a mélygarázs megépítésének költsége, és a felmerült statikai
problémák miatt is. Két és fél év alatt pozitív irányba változott a városi parkolók mennyisége.
Költséghatékonyság, a körülmények változása befolyásolta, hogy újra elkészítsék a terveket.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 16/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001”
pályázat II. ütem áttervezésének kapcsán Támogatási
szerzıdés
módosításához
szükséges
dokumentáció
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c. pályázat II. ütem
új koncepció szerinti átdolgozására vonatkozó Támogatási
Szerzıdés módosítására irányuló kérelem benyújtását.
2.
A Közgyőlés jóváhagyja az átdolgozott Akcióterületi
Tervet, Költség-haszon elemzést, pénzügyi számításokat és a
projekt költségvetését az elıterjesztés mellékletei szerint.
3.
Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosításához
szükséges
Támogatási
Szerzıdés
dokumentumokat aláírja, valamint az aljegyzıt azok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2.

2013. február 28.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
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
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: 2012. évi számlatartozás 504 millió Ft + Áfa. Ez mit jelent? 2012. évben 11
millió Ft-ot költöttek szerver virtualizációra, a kommunikációs egyéb kiadás így 22 millió Ft.
9
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2013. évben 28 millió Ft-ot terveztek erre. A január 1-jei hitelállomány összege év közben
miért változik?
Zaják Rita: Az I./A mellékletben a költségvetési bevételek és kiadások között 200 millió Ft
eltérés van. Ez mit jelent?
Pál József: A számlatartozás kötelezettséggel terhelt vállalás, melyet ki kell mutatni, ez a
2013. év költségvetését fogja terhelni. Az informatikai rendszer mőködtetése problémát
jelentett, volt egy rendszer változás is. A hitelállomány összegét a jogszabályi elıírásoknak
megfelelıen változtatták meg. Az I./A melléklet a mőködési, illetve felhalmozási bevételek és
kiadások egyenlegét mutatja, ez az év végi zárás elıtt még eltérı lehet. A következı
közgyőlésen szükséges lehet az elıirányzatok módosítása.
Ilosfai Gábor: Az 504 millió Ft + Áfa összeg milyen számlákhoz, projekthez kötıdik? Az
adósságrendezés konkrétan mit jelent Szekszárd esetében? Mennyivel fog csökkeni a város
adósságállománya?
Pál József: Számlatartozás állomány kérdésére jelenleg nem tud pontos választ adni, a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke részére rendszeresen megküldik az ezzel kapcsolatos
tájékoztatást.
Ilosfai Gábor: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke tudna tájékoztatást adni az
adósságállomány mértékérıl.
Kıvári László: A bizottság következı ülésén tárgyalhatják a témát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
(Dr. Hadházy Ákos nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 8/2013. (III.6.) 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.)
3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016. közötti
idıszakra szóló középtávú tervének elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A táblázatban ugyanazok az adatok szerepelnek.
Ács Rezsı: Törvényi elıírás, hogy a következı 3 évre vonatkozóan középtávú intézkedési
tervet kell készíteni.
Halmai Gáborné: Több cég 100 %-os önkormányzati tulajdonban van. Az osztalék
összegének csökkenése mivel indokolható?
Ács Rezsı: Az óvatosság elvét szem elıtt tartva kerültek ezek az összegek meghatározásra. A
törvényi változások úgy alakultak, melyek némi bizonytalanságot tartalmaznak a jövıt
illetıen.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 17/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-2016.
közötti idıszakra szóló középtávú tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3)
bekezdése alapján az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek
várható összegét a 2014-2016. közötti idıszakban jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
Határidı:
Felelıs:
4.

2013. február 28.
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésrıl (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A tegnapi napon aláírásra került az önkormányzat és a Magyar Állam
közötti adósságrendezési okirat, amely alapján az állam az önkormányzat
adósságállományából 3.529.058.060 Ft-ot átvállal. Ez a jelenlegi adósságállomány 60%-a. A
költségvetésben ez még nem szerepel. Az önkormányzat gazdálkodása stabil és kiszámítható.
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A projektekhez továbbá külön támogatásban részesült az önkormányzat, mely mintegy 850
millió Ft. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendeletet a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az osztalék összege a 2. mellékletben 0 Ft, a 13. mellékletben 150 millió Ft.
Az ingatlanadó esetében 450 millió Ft-ot terveznek. Ez túlzottnak tőnik a tavalyi évi
adatokhoz képest.
Horváth István: 270 millió Ft adókivetés történt a 2012. évre, a beszedés áthúzódik a 2013.
évre. A telekadó mértékének felülvizsgálatára javaslatot fog tenni az idei évben.
Ács Rezsı: Az eddigi gyakorlatnak megfelelıen 150 millió Ft osztalék bevételt terveztek,
amely a város költségvetési egyensúlyának biztosításához szükséges.
Halmai Gáborné: A 7. mellékletben az egyéb kommunikációs szolgáltatás 22 millió Ft. Ide
milyen tételek tartoznak? Továbbá a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 254
millió Ft-os tétel mit tartalmaz?
Zaják Rita: A 7. mellékletben szerepel egy mőködési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati
többségi tulajdonú cégektıl 200 millió Ft összeggel. Ez mit jelent? A tavaly elfogadott 4
millió Ft-os klímaalapot nem tartalmazza az idei évi rendelet. A tavalyi évben sor került
ennek kifizetésére? Az idei évi költségvetésbe ez miért nem került bele? A 11. mellékletben a
kamat összege az idei évben 12 millió Ft. Ez reális? A dologi kiadás az idei évben csaknem 1
milliárd Ft-tal kevesebb. Ez az intézményrendszer átalakításával van összefüggésben? Az Áfa
bevételnél közel 100 millió Ft-os különbség van a tavalyi év és az idei év között. Ezt mi
okozza?
Ilosfai Gábor: Az adóbevételeknél az idei évre tervezték azt a bevételt, amit tavaly nem
tudott az önkormányzat beszedni, akkor az áthúzódó 504 millió Ft hol szerepel?
Ács Rezsı: A helyi adó és a szállítói tartozásállomány kiegyenlítése sem áthúzódó tételként
szerepel. A tárgyi eszköz értékesítés az Ipari Parkban lévı ingatlanok, telkek értékesítését
jelenti. A mőködési célú pénzeszköz átvétele nem az osztalékot jelenti, ez a Vízmő Kft-vel
történı elszámolást jelenti. A Klímaalap kérdését át kell gondolni, a tavalyi évben az
önkormányzati forrásokra az önkormányzati intézmények pályáztak egy külsı szervezet
bevonásával. Egyelıre ezek a kifizetések nem történtek meg. A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnökét kérte, hogy a Zöldtárs Alapítvány bevonásával tisztázza a felelısségi
köröket és a finanszírozás rendszerét. A tavalyi évben az önkormányzat jól hasznosította a
szabad pénzeszközöket, melyeket nem kellett az azonnali kifizetésekhez felhasználni. Az
állam 3 milliárd Ft-nyi adósságot átvállal az önkormányzattól, ennek feltételeit június 28-ig
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fogják leegyeztetni a bankokkal. Ez a kamatkötelezettségeket, tıkefizetési kötelezettségeket
jelentıs mértékben fogja csökkenteni.
Pál József: Az osztalék összege az 1.A mérlegben szerepel. A vízbázis projekt 2013. évben
elindul, az önkormányzat belépett az Áfa körbe, így az áfa bevétel ennek függvényében
növekedhet, a projekt megvalósítási ütemhez próbálták az Áfa összegét megbecsülni.
Ilosfai Gábor: Hol szerepel a kiadási oldalon az 504 millió Ft?
Horváth István: Szakmailag és formailag teljes egészében megfelelı a költségvetés.
Igazgatóságvezetı úr a kimutatásokat Ilosfai képviselı rendelkezésére tudja bocsátani.
Halmai Gáborné: Az ingatlan és telekadó azért került bevezetésre, mert a város
mőködıképességéhez erre a bevételre szükség volt. Most úgy látszik, hogy vannak tartalékok
ebben a költségvetésben. Az ingatlanadó mértékének felülvizsgálatáról érdemes lenne
tárgyalni. Ebben a formában ez a költségvetés nem elfogadható. A költségvetés módosításánál
át kell gondolni, hogy a városban vannak olyan közterületek, amelyek életveszélyesek, ezen
összegeket be kellene tervezni. Megfontolást érdemel továbbá, hogy a közfoglalkoztatásban
40%-os csökkenés van az idei évben. Ha erre van keret, akkor legalább a tavalyi évben
felhasznált összeget kellene biztosítani. A költségvetést ebben a formában nem tudja
elfogadni.
Horváth István: Kéri, hogy a képviselık azonnal jelezzék, ha tudomásuk van a
közterületeken bármilyen életveszélyes állapotról. A városüzemeltetési feladatok ellátása
érdekében vezették be az ingatlan és telekadót, a város életében fontos fejlesztésekre fogják
ezt az összeget fordítani.
Kıvári László: Kiemeli a „Klímabarát település” program fontosságát. A Zöldtárs
Alapítvány az ügy érdekében nagyon sokat dolgozik. Jó lenne, ha erre a célra a jövıben is
lenne forrás a költségvetésben.
Dr. Horváth Kálmán 10 óra 42 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 13 fı képviselı.
Dr. Cseke László: Az elsı negyedévet követıen javasolja a költségvetési rendelet
módosítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Horváth István polgármester az ülés vezetését átadja Dr. Haag Éva alpolgármesternek.
Horváth István, Ilosfai Gábor és Lemle Béláné 10 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet,
jelen van 10 fı képviselı.
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a járási hivatalok kialakításával összefüggésben
egyes önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 10//2013. (III.6.) önkormányzati rendelete a
járási hivatalok kialakításával összefüggésben egyes
önkormányzati rendeletek hatásköri rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási
intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérıl szóló 16/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 11/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat
fenntartásában
mőködı
közoktatási
intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérıl szóló
16/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi
szabályozásáról
szóló
8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
szóló 35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló
35/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001.(XII.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Ez a módosítás az önkormányzat részére plusz kiadással nem jár.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(Zaják Rita képviselı nem vett rész a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló
36/2001.(XII.21.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
10.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A közgyőlés 10 óra 55 perctıl 11 óráig szünetet tart. A szünetet követıen Ilosfai Gábor és
Lemle Béláné visszatérnek az ülésterembe, Dr. Hadházy Ákos nem tér vissza az ülésterembe,
jelen van 11 fı képviselı.
Kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné: Fontos lenne, hogy a településképi kötelezési eljárás és a bejelentési
eljárás is minél hamarabb napirendre kerüljön.
Dr. Haag Éva: Ennek mihamarabb eleget fog tenni a testület.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a
településképi véleményezési eljárásról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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11.

Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló
8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezésérıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárdi
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 12/2013. (III.6.) önkormányzati rendelete
Szekszárd város helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004.
(III.1.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
12.

Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének 28/2012.(III.1.) határozatára és mulasztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzat

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 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 18/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének a 28/2012. (III.1.) határozatára és
mulasztására vonatkozó törvényességi felhívásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Kormányhivatalnak Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
28/2012.(III.1.) számú határozatára és mulasztására tett
törvényességi felhívását elfogadja.
2.
A Közgyőlés a 28/2012.(III.1.) számú határozatát
visszavonja.
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3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozat megküldésével tájékoztassa a Tolna Megyei
Kormányhivatalt a törvényességi felhívás tárgyában hozott
döntésekrıl.
Határidı:
Felelıs:

13.

2013. március 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és hosszú távú
Vagyongazdálkodási Tervének elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Elemzés vagy cselekvési terv készítése is fontos lenne.
Ács Rezsı: Ez a terv egységes iránymutatást tartalmaz, hogy a különbözı döntések egy
rendszer keretein belül kerüljenek megvalósításra. Minden évben tárgyalja a testület az
önkormányzati cégeket érintı kérdéseket, vagyonnal kapcsolatos kérdéseket.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 19/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közép- és
hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- és
hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét.
Határidı:
Felelıs:
14.

2013. február 28.
Horváth István polgármester

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

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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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 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 20/2013.(II.28.) határozata
a járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a járási hivatal kialakításáról szóló 2012. október 30. napján
megkötött megállapodás módosítását és annak mellékleteit az
elıterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére, továbbá a
szükséges teendık elvégzésére.
Határidı:
Felelıs:

15.

2013. március 5.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal
megállapodások jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

kötendı

üzemeltetési

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 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 21/2013.(II.28.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendı üzemeltetési
megállapodások jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárdi Járási Hivatal által használt Szekszárd, Bezerédj u.
1. és Bezerédj u. 10. szám alatti helyiségek üzemeltetésérıl
szóló megállapodás tervezeteket megtárgyalta, és az
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üzemeltetési megállapodásokat a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére, továbbá a
szükséges teendık elvégzésére.
Határidı:
Felelıs:
16.

2013. március 5.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı használati
szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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 hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Az elıterjesztésben szerepel, hogy március közepén lesz tárgyalás a
mőködési költségek megosztásáról. Az önkormányzat rengeteg olyan kötelezettséget megtart,
amirıl nem tudni, hogy a késıbbiekben kit fog terhelni. Aggályos, hogy úgy fogadják el az
elıterjesztést, hogy ezek a dolgok nem tisztázottak.
Dr. Göttlinger István: Ez egy keretmegállapodás, az egyeztetés a költségek viselésére
vonatkozóan folyamatban van.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 22/2013.(II.28.) határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı
használati szerzıdés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §
(6a) bekezdésének felhatalmazása alapján elfogadja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendı használati
szerzıdést az elıterjesztés szerinti tartalommal.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a használati
szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdés
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

17.

2013. március 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna
Intézményfenntartó Központ által a személyes gondoskodást
gyermekvédelmi
szakellátás
biztosításának
átvállalásáról
megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Megyei
nyújtó
kötött

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 23/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna
Megyei Intézményfenntartó Központ által a személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekvédelmi
szakellátás
biztosításának átvállalásáról kötött megállapodás közös
megegyezéssel történı megszüntetésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Tolna Megyei Intézményfenntartó
Központ között a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról szóló
megállapodás közös megegyezéssel történı megszüntetését és
jóváhagyja azt.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza
megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:
18.

a

polgármestert

a

2013. február 28.
Horváth István polgármester

A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
jóváhagyása, valamint az önkormányzat és a társulás között kötendı
együttmőködési megállapodás módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 24/2013.(II.28.) határozata
a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának
jóváhagyásáról,
valamint
az
önkormányzat és a társulás között kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
társulási megállapodását, valamint az önkormányzat és a
társulás között kötendı együttmőködési megállapodást az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza az alpolgármestert a
megállapodások aláírására, az aljegyzıt a megállapodások
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
2. pont tekintetében: 2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Haag Éva alpolgármester

Zaják Rita 11 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
19.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi elızetes
beszerzési tervének jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza takarítására
beszerzési eljárást kell lefolytatni. A jelenlegi szerzıdés határozott idıre szól?
Dr. Göttlinger István: Az intézmény megnyitásával mintegy háromszorosára nı a
takarítófelületek nagysága, közbeszerzés keretében kell kiválasztani a szerzıdı felet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester 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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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 25/2013.(II.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi
elızetes beszerzési tervének jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2013. évre vonatkozó Elızetes Beszerzési Tervét elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a Jegyzıt, hogy a Közbeszerzési
Szabályzat 7. § alapján gondoskodjon a tervben szereplı
beszerzési igények felülvizsgálatáról, szükség esetén a
változások átvezetésérıl, valamint az Önkormányzat 2013. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítésérıl.
Határidı:
Felelıs:
20.

1.) pont tekintetében 2013. február 28.
2.) pont tekintetében 2013. március 31.
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának létszámbıvítése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı: A költségvetési rendelet az ehhez szükséges forrást már tartalmazza.
Papp Gyızı: Július 5-vel lejár az intézmény ideiglenes mőködési engedélye, ezért is
szükséges a döntést meghozni.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 26/2013.(II.28.) határozata
a Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának
létszámbıvítésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése engedélyezi a Humánszolgáltató Központ
Gyermekjóléti Központjának 3 fı családgondozóval (teljes
munkaidıben) és 1 fı (részmunkaidıben, heti 20 órában)
fejlesztı pedagógussal 2013.04.01-tıl történı létszámbıvítését.
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2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Humánszolgáltató Központ intézményi költségvetésébe
kerüljenek beépítésre a létszámbıvítéssel járó költségek.
Határidı: 2013. április 1.
Felelıs:
Horváth István polgármester,
a létszámbıvítés határidıre történı
teljesítéséért: Papp Gyızı igazgató
21.

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület elnevezések
felülvizsgálata
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy az Allende utca is kerüljön be a megváltoztatni szükséges
utcanevek körébe.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Humán Bizottság
kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2
nem szavazat mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 27/2013.(II.28.) határozata
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı
közterület elnevezések felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – az elızıleg létrehozott munkacsoport javaslatát
figyelembe véve – döntést hoz a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthetı, azaz megváltoztatni szükséges
közterületek körérıl, és az alábbi közterületek nevének
megváltoztatását rendeli el:
-

Landler Jenı
Alpári Gyula
Martos Flóra
Ságvári Endre
Bencze Ferenc
Bertók Róbertné
Cséby fiúk
Flach Imre
Gróf Pál
Halasi Andor
Halász Béla
Kecskés Ferenc
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-

Kemény Sándor
Kövendi Sándor
Ocskó László
Prantner János
Soós Sándor
Szakály testvérek
Népfront
Allende

2.
A Közgyőlés felhatalmazza az aljegyzıt, hogy széles
körben hozza nyilvánosságra a Közgyőlés fenti döntését, és
adjon tájékoztatást az új utcanevekre vonatkozó javaslatok
benyújtásának módjáról, valamint határidejérıl.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza az aljegyzıt, hogy a
beérkezett javaslatokat összegezze és terjessze a Közgyőlés elé.
4.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a javaslatot kidolgozó
munkacsoport valamennyi tagjának.
Határidı: 2. pont tekintetében: 2013. március 10.
3. pont tekintetében: 2013. április 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
22.

Javaslat az 1. sz. Óvoda és Kindergarten, valamint a 2. sz. Óvoda alapító
okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 28/2013.(II.28.) határozata
az 1. Számú Óvoda Kindergarten, valamint a 2. Számú
Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az 1. Számú
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Óvoda Kindergarten, valamint a 2. Számú Óvoda alapító
okiratának módosítását az elıterjesztés 1. és 2. számú
melléklete szerint elfogadja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
3.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
Felelıs:

23.

2013. március 8.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 29/2013.(II.28.) határozata
a Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézménye, valamint az I. Béla
Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Garay
János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény, valamint az I. Béla Gimnázium alapító okiratának
módosítását az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint
elfogadja.
2.
A közgyőlés a Szekszárd és Szedres Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulására
vonatkozó
társulási
megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerint
elfogadja.
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3.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok és a társulási megállapodás aláírására, az aljegyzıt
pedig az okiratok ellenjegyzésére.
4.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
Felelıs:

24.

2013. március 8.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
30/2013.(II.28.) határozata
az óvodák 2013/2014. nevelési évi beíratási felhívásáról

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
2013/2014. nevelési évben az óvodák felvételi keretszámát az alábbiak
szerint engedélyezi a szekszárdi intézményeiben:
1. 1. Számú Óvoda Kindergarten
2. 2. Számú Óvoda

felvételi keretszáma: 69 gyermek
felvételi keretszáma: 55 gyermek

3. Gyermeklánc Óvoda
Összesen:

felvételi keretszáma: 58 gyermek
182 gyermek

II. A közgyőlés a 2013/2014. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi a társult településeken mőködı
tagintézményekben, intézményekben:
1. 1. Számú Óvoda Kindergarten
Szálkai Tagóvodája

felvételi keretszáma: 10 gyermek

2. 2. Számú Óvoda
Medinai Tagóvodája

felvételi keretszáma: 7 gyermek
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3. Sióagárdi Óvoda

felvételi keretszáma: 10 gyermek

4. Szedresi Bezerédj Amália Óvoda felvételi keretszáma: 18 gyermek
III. A közgyőlés az óvodák szekszárdi mőködési (felvételi) körzetét a
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. A társult
településeken mőködı tagintézmények, intézmények felvételi körzete az
adott települések közigazgatási területe.
IV. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a 2013/2014. nevelési évre
szóló óvodai, mellékletben szereplı beíratási felhívást az óvodai körzetek
meghatározásával együtt tegye közzé.
Határidı: 2013. április 22.
IV. pont tekintetében: 2013. március 20.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Ács Rezsı alpolgármester 11 óra 25 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
25.

Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának
módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 31/2013.(II.28.) határozata
a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a alapján a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza alapító okiratának módosítását és a Babits Mihály
Kulturális Központ egységes szerkezető alapító okiratát az
elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában határozza meg.
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2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
3.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
Felelıs:
26.

2013. március 10.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat az aranykönyvi szerkesztıcsoport megbízására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság Dr. Dobos Gyula, Németh Judit és Kispál
István megbízását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Humán Bizottság
kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 32/2013.(II.28.) határozata
az aranykönyvi szerkesztıcsoport megbízásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Város Aranykönyvérıl szóló 14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján az
Aranykönyv szerkesztésére tisztelettel felkéri
Németh Juditot
Dr. Dobos Gyulát
Kis Pál Istvánt
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert az aranykönyvi
szerkesztıcsoport megbízásának aláírására.
Határidı:
Felelıs:
27.

2013. március 31.
Horváth István polgármester

Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 33/2013.(II.28.) határozata
a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Rendır-fıkapitánysággal
megkötött ingatlanhasználati szerzıdés módosítását az
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
módosítás aláírására.
Határidı:
Felelıs:
28.

2013. március 14.
Horváth István polgármester

Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött ellátási szerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi 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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 34/2013.(II.28.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött ellátási
szerzıdés módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal megkötött
ellátási szerzıdés módosítását, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerzıdést az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdések aláírására, az aljegyzıt pedig a szerzıdések
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2013. február 28.
2. pont tekintetében: 2013. március 14.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Ács Rezsı alpolgármester 11 óra 32 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fı
képviselı.
29.

Javaslat a 12/2013.(I.24.), valamint a 13/2013.(I.24.) számú határozatok
módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Märcz László: Az elıterjesztésben történt egy elírás, a táblázat 1. oldalán 112.410.727 Ft a
helyes összeg.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 35/2013.(II.28.) határozata
"Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd I” címő (KEOP2012-5.5.0/A) pályázat benyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd I” címő pályázat
benyújtását.
A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV
közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı
közterületek helyrajzi számain.
A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I”
A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerősítése
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Nettó (Ft)
A tervezett beruházás
költsége
A teljes beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elszámolható költség
Az önkormányzati saját
erı összege (15%),
melynek forrása saját
forrás
A KEOP forrásból
származó támogatás
igényelt összege

ÁFA (Ft)

Bruttó (Ft)

300 730 877,0

81 197 338,0

381 928 215,0

300 730 877,0

81 197 338,0

381 928 215,0

45 109 631,0

12 179 601,0

57 289 232,0

255 621 246,0

69 017 737,0

324 638 983,0

2.
Az
önkormányzat
kötelezettséget
vállal
arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét bruttó
57 289 232 Ft a 2013. évi költségvetésben elkülönítetten
szerepelteti.
3.

A Közgyőlés a 12/2013.(I.24.) határozatát visszavonja.

Határidı:
Felelıs:

2013. március 10.
Horváth István polgármester

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 36/2013.(II.28.) határozata
a "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd II” címő
(
KEOP-2012-5.5.0/A
)
pályázat
benyújtásának
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd II” címő pályázat
benyújtását.
A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV
közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı
közterületek helyrajzi számain.
A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II”
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A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerősítése.
Nettó (Ft)
A tervezett beruházás
költsége
A teljes beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elszámolható költsége
Az önkormányzati saját
erı összege (15%),
melynek forrása saját
forrás
A KEOP forrásból
származó támogatás
igényelt összege

ÁFA (Ft)

Bruttó (Ft)

289 351 681,0

78 124 954,0

367 476 635,0

289 351 681,0

78 124 954,0

367 476 635,0

43 402 752,0

11 718 743,0

55 121 495,0

245 948 929,0

66 406 211,0

312 355 140,0

2.
Az
önkormányzat
kötelezettséget
vállal
arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét bruttó
55 121 495 Ft a 2013. évi költségvetésben elkülönítetten
szerepelteti.
3.

A Közgyőlés a 13/2013.(I.24.) határozatát visszavonja.

Határidı:
Felelıs:

2013. március 10.
Horváth István polgármester

Horváth István polgármester 11 óra 33 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı
képviselı.
A polgármester átveszi az ülés vezetését.

30.

Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon” (KEOP-20125.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 37/2013.(II.28.) határozata
az „Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon”
(KEOP-2012-5.5.0/A)
címő
pályázat
benyújtásának
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon" címő
pályázat benyújtását.
o
o
o
o

A megvalósítási helyszín pontos címe:
Wosinsky lakótelep 4. Hrsz.: 2711
Kölcsey lakótelep 15. Hrsz.: 2557/1
Perczel Mór u. 2. Hrsz.: 2564/5
Kecskés Ferenc u. 11. Hrsz.: 4440

A projekt megnevezése: "Átfogó intézményi óvoda
felújítás Szekszárdon", a projekt konstrukciószáma: KEOP2012-5.5.0/A
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

375 938 560 Ft

101 503 411Ft

477 441 971 Ft

375 938 560 Ft

101 503 411Ft

477 441 971 Ft

56 390 784 Ft

15 225 511, Ft

71 616 295,5 Ft

319 547 776 Ft

86 277 899,5 Ft

405 825 675,5
Ft

2.
Az
önkormányzat
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:

2013. március 1.
Horváth István polgármester
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31.

Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és
Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése” (KEOP-2012-5.5.0/B) címő
pályázat benyújtásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 38/2013.(II.28.) határozata
„Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése” (KEOP2012-5.5.0/B) címő pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése"
címő pályázat benyújtását.
A megvalósítási helyszín pontos címe:
o
Béla király tér 8. Hrsz.: 1741
o
Kadarka u. 110. Hrsz.: 390/1
A projekt megnevezése: "Szekszárd MJV Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai
korszerősítése"A projekt konstrukciószáma: KEOP-20125.5.0/B
Nettó

ÁFA

A tervezett
beruházás teljes
beruházási költsége

456 033 804 Ft

123 129 127 Ft

579 162 931 Ft

A teljes
beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elismerhetı
bekerülési költsége

456 033 804 Ft

123 129 127 Ft

579 162 931 Ft

Az önkormányzati
saját erı összege
(15%), melynek
forrása saját forrás

68 405 071 Ft

18 469 369 Ft

86 874 440 Ft
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A KEOP forrásból
származó
támogatás igényelt
összege

387 628 733 Ft

104 659 758
Ft

492 288 491 Ft

2.
Az
önkormányzat
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:

32.

2013. március 1.
Horváth István polgármester

Javaslat a "TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 - "Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ
Kialakítása" címő projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú Megbízási szerzıdés
módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 39/2013.(II.28.) határozata
a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010-„Agóra Szekszárd” – A
Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” címő
projekt keretében tájékoztatással és nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú
Megbízási szerzıdés módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat és a Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft. között, a TIOP-1.2.1-08/2-20090010 kódszámú, „Agóra Szekszárd” – Babits Mihály
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális
közösségi központ kialakítása címő projekthez kapcsolódó
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására létrejött megbízási
szerzıdés 2. számú módosítását a határozat mellékletét képezı
tartalommal.
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2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerzıdés módosításának aláírására, továbbá az aljegyzıt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

33.

2013. március 1.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat pályázat benyújtására a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható városfejlesztési
programok elıkészítése címő pályázati konstrukció keretében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 40/2013.(II.28.) határozata
pályázat benyújtásáról a DDOP-4.1.1/E-13 Fenntartható
városfejlesztési programok elıkészítése címő pályázati
konstrukció keretében
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Fenntartható városfejlesztési
programok elıkészítése c. (DDOP-4.1.1/E-13) pályázati
konstrukcióra
Szekszárd
MJV
fenntartható
városfejlesztési programjának elıkészítése címmel
pályázat benyújtását.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására, valamint a jegyzıt
azok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

34.

2013. március 6.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázata
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot 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 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 41/2013.(II.28.) határozata
a Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület TDMpályázatáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2013. évi
költségvetési rendeletében a Szekszárd és Térsége Turisztikai
Közhasznú Egyesület által elnyert DDOP-2.1.3/B-12-20120003 jelő pályázati programjának megvalósításához szükséges
önrészt
9.139.418,Ft,
azaz
Kilencmilliószázharminckilencezer-négyszáztizennyolc forint összegben
külön soron szerepeltesse.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
fenti összegő önrész rendelkezésre bocsátását az Egyesület
részére a pályázati projekt elindításáig, de legkésıbb 2013.
március 31-ig az Egyesületnek a Hungária Takarék
Takarékszövetkezet
(korábban
Völgység
és
Vidéke
Takarékszövetkezet) pénzintézetnél vezetett bankszámlájára
átutalással teljesítse.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

2.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a pályázati projekt sikeres végrehajtása érdekében
és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 33.§ (8) bekezdése alapján
készfizetı kezességet vállal a támogatási szerzıdésben foglalt
kötelezettségek megfelelı és határidıben történı teljesítéséhez.
A kezességi nyilatkozatot az Önkormányzat a megfelelı
formanyomtatvány kitöltésével teszi meg.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 75/2011. (IV.28) szekszárdi öh. 2.) pontját az
alábbiak szerint módosítja:
SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése vállalja, hogy az
Egyesület mőködése és a TDM pályázat sikeres végrehajtása
érdekében tagdíj fizetését biztosítja az Egyesület számára. Az
évenként fizetendı tagdíj mértéke megegyezik az
Önkormányzat által a Tourinform-iroda mőködtetésére
fordítandó összeggel, azaz az ott dolgozó munkatárs
járandóságának (bér- és járulékköltség) összegével.
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A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2013. évi költségvetési rendeletben a fentiek alapján 2.600.000,Ft, azaz Kettımillió-hatszázezer forint összeget a 2013. évi
tagdíj fizetése címén az Egyesület bankszámlájára legkésıbb
2013. március 31-ig megfizessen.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

4.)
SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése a 75/2011.
(IV.28) szekszárdi öh. 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
A közgyőlés jelen határozatával kötelezettséget vállal, hogy a
jelen határozat 3.) pontjában szereplı tagdíjfizetési
kötelezettségét
az
Egyesület
gazdasági-pénzügyi
fenntarthatósága és a kiszámítható szakmai mőködése
érdekében a DDOP-2.1.3/B-12-2012-0003 jelő „Helyi és térségi
turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és
fejlesztése” c. pályázati projekt megvalósítása alatt (2013.04.012015.03.31.), illetve annak befejezésétıl számított 5 év
idıtartamra biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

5.)
SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése a 75/2011.
(IV.28) szekszárdi öh. 5.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
SZMJV Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza alapító okiratát módosítsa oly módon, hogy a „Tourinform
Iroda” mőködtetése és szakmai irányítása kerüljön ki az alapító
okiratból, a feladatot a továbbiakban a Szekszárd és Térségi
Turisztikai Közhasznú Egyesület lássa el.
Határidı:
Felelıs:

35.

2013. március 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülettel kötött együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Az egyesület elszámolt már a korábbi tartozásával?
Dr. Haag Éva: 2010. nyarán 500.000 Ft visszatérítendı támogatást kapott az egyesület,
melynek elnöke a tegnapi napon ígéretet tett arra, hogy amennyiben a most benyújtott
pályázatuk támogatást nyer, akkor ebbıl vissza fogja fizetni ezt az összeget.
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Horváth István: Javasolja, hogy a Közgyőlés kérje fel az Egyesületet, hogy amennyiben az
önkormányzattól korábban kapott támogatással nem számolt el, vagy tartozása áll fenn az
önkormányzattal szemben, azt pótolja a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 42/2013.(II.28.) határozata
a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesülttel kötött
együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi
Egyesület között létrejött - a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0045.
kódszámú „Komplex társadalmi felzárkózás, gyermekeink
felzárkóztatásának útján” címő projekt megvalósításáról szóló együttmőködési megállapodás megkötését.
2.
A Közgyőlés felkéri az Egyesületet, hogy amennyiben az
önkormányzattól korábban kapott támogatással nem számolt el,
vagy tartozása áll fenn az önkormányzattal szemben, azt pótolja
a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül.
Határidı:
Felelıs:
36.

2013. február 28.
2. pont tekintetében: 2013. április 8.
Horváth István polgármester

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 43/2013.(II.28.) határozata
lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarországi Német Színház kérelmére a
Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú I.
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emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2 alapterülető
önkormányzati lakásra, valamint a Kinizsi u. 2. fsz. 2. sz. alatti
összkomfortos, 27 m2 alapterülető önkormányzati lakásra
vonatkozó bérleti jogviszonyt 2013. december 31-ig
meghosszabbítja.
2.)
A közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok elkészítésérıl
gondoskodjon.
Határidı: 2013. március 10.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
37.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Levélben megkereste az ALFA-NOVA Kft-t és az E-ON Zrt-t, hogy
vegyenek részt az alapítvány mőködtetésében. Az alapítvány mőködését újra kell gondolni.
Javasolja, hogy a közgyőlés az elıterjesztést vegye le mai ülésének napirendjérıl.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.
38.

Javaslat az Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány alapító
okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Ács Rezsı: Javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı személyek mellett a közgyőlés Dr.
Horváth Kálmán képviselıt delegálja a kuratóriumba.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 44/2013.(II.28.) határozata
a Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány
alapító okiratának módosításáról
1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd és Környéke Közbiztonságért
Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A Közgyőlés a kuratórium tagjait visszahívja, és a kuratórium
tagjául az alábbi személyeket választja meg
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1. Balogh László
(sz: Szedres, 1949. 04.13.an.: Molnár Erzsébet, lakcím: 7100
Szekszárd, Csokonai u. 9. IV/13.)
2. Boros Tibor
(sz: Szekszárd, 1980. 10.04., an.: Szabó Jolán, lakcím: 7146
Várdomb, Gábor Áron u. 27/1. )
3. Piszerné Sinn Tünde
(sz: Bonyhád, 1975. 05.08., an.: Dani Julianna, lakcím: 7100
Szekszárd, Tinódi u. 10. II./4.)
4. Dr. Horváth Kálmán
(sz: Szekszárd, 1958. 01.25., an.: Balázs Katalin, lakcím: 7100,
Szekszárd, Illyés Gy. u. 4.)
2.)
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
3.)
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon az alapító okirat módosításnak elkészítésérıl,
valamint a Szekszárdi Törvényszékhez történı benyújtásáról.
Határidı:
Felelıs:
39.

2013. február 28.
2. és 3. pont tekintetében: 2013. március 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról,
valamint javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható
decentralizált keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához pályázat
benyújtására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 45/2013.(II.28.) határozata
a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás
felhasználásáról,
valamint
javaslat
a
2013.
évi
közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált
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keret terhére indított közfoglalkoztatás támogatásához
pályázat benyújtásáról

1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a 2012. évi közfoglalkoztatásra elnyert
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint
jóváhagyja a pályázatok beadásával kapcsolatos intézkedéseket.
2.)
A Közgyőlés utólagos jóváhagyását adja pályázat
benyújtására közfoglalkoztatás (77 fı) 2013. évi támogatására,
továbbá nyilatkozik arról, hogy a 7 855 000,- Ft mértékő saját
forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendelet „Személyi
juttatások, külsı juttatások keret” elıirányzat terhére biztosítja.
Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
40.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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 – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 46/2013.(II.28.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól szóló
beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia 2012. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja.
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2.
A Közgyőlés a stratégiában megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében 350 eFt-ot elkülönít az önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló rendeletében.
3.
A Közgyőlés
ismételten áttekinti.

a

stratégia

eredményeit

2013-ban

4.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi
Egyeztetı Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidı:
Felelıs:

41.

1., 2. és 4. pont tekintetében: 2013. február 28.
3. pont tekintetében: 2014. február 28.
Horváth István polgármester

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság vezetıjét megkérte,
hogy tegyen javaslatot a közterület-felügyelık munkarendjének átalakítására. Jelenleg 9 fı a
Közterület-felügyelet létszáma. Fontosnak tartja, hogy esti órákban, illetve hétvégén is
járırözzenek a kollégák. Javasolja, hogy a Közgyőlése kérje fel a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a Közgyőlés soron következı ülésére készítsen javaslatot a közterület-felügyelık váltott
mőszakban történı munkarendjének megváltoztatására vonatkozóan.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 47/2013.(II.28.) határozata
a közterület-felügyelık munkarendjének átalakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közgyőlés soron
következı ülésére készítsen javaslatot a közterület-felügyelık
váltott mőszakban történı munkarendjének megváltoztatására
vonatkozóan.
Határidı: 2013. március 31.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 48/2013.(II.28.) határozata
a lejárt idejő közgyőlési határozat végrehajtásáról, valamint
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló
beszámolóról
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I.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
152/2011.(VII.19.),
256/2011.(XII.15.),
260/2011.(XII.15.), 18/2012.(II.2.), 20/2012.(II.2.) határozat II.
pontja, 49/2012.(IV.5.), 68/2012.(IV.27.), 104/2012.(V.30.),
158/2012.(IX.28.), 175/2012.(IX.28.) határozat II. pontja,
184/2012.(X.30.),
186-187/2012.(X.30.),
193197/2012.(XII.12.),
199-204/2012.(XII.12.),
206219/2012.(XII.12.),
221-226/2012.(XII.12.),
228237/2012.(XII.12.). 240-255/2012.(XII.27.), 1-8/2013.(I.15.),
11-13/2013.(I.24.) számú határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
II.)
A Közgyőlés a „Biztonságos Szekszárdért” Program
elindítása érdekében a 63/2011. (IV.28.) sz. határozatával
létrehozott Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság megbízását
2013. december 31. napjáig meghosszabbítja.
III.) A Közgyőlés által elfogadott „Szekszárd 03120/132 hrszú terület „Alsóvárosi temetı bıvítése” projekt megvalósításához
szükséges – a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal létrejött régészeti feltárás lebonyolítása tárgyú szerzıdés megkötését
jóváhagyja.
IV.) A Közgyőlés jóváhagyja, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában lévı felújított 2706 hrsz-ú
(Liszt téri) nyilvános illemhely, továbbá a 1831/C hrsz-ú (Garay
pince) csatlakozó nyilvános illemhely üzemeltetését az erre a
célra létrehozott Vagyonkezelı Kft. átvette.
Határidı:
Felelıs:
42.

2013. február 28.
II.) pont tekintetében: 2013. december 31.
Horváth István polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 49/2013.(II.28.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az átruházott hatáskörben hozott – 2012. október 1. – 2012.
45

kgy0228jkv

december 31. közötti idıszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2013. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
43.

Javaslat a Szekszárdi Római Katolikus Belvárosi templom felújításának
támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 50/2013.(II.28.) határozata
a Szekszárdi Római Katolikus Belvárosi Templom
felújításának támogatásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Római Katolikus Belvárosi Templom
kupolájának megmentése érdekében a felújítási költségekhez
7 000 000 Ft-tal, azaz hétmillió forinttal hozzájárul, a 2013.
évi költségvetés általános tartalék keret terhére.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2013. március 14.
Felelıs: Horváth István polgármester
44.

Kérdések, interpellációk
- Halmai Gáborné kérdése Märcz László igazgatóságvezetıhöz

Halmai Gáborné: A Liszt Ferenc tér és a Kiskorzó közötti átjáró rész balesetveszélyes. Az
idei évi felújítási tervbe kerüljön be ennek a problémának a megoldása.
Märcz László: A balesetveszély elhárítása meg fog történni. A Liszt Ferenc tér teljes
felújítására pályázati forrást szeretnének keresni.
Horváth István: Felkéri a fıépítész asszonyt, hogy a tér rehabilitációjára vonatkozó tervet
készítse elı.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 óra 10 perckor
berekeszti.
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K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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