Szám: IV.110-1/2014.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. február 20-án
(csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle
Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselı
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba
Attila képviselı

Ülés közben érkezett:

Zaják Rita képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Ács Rezsı alpolgármester: Horváth István polgármester távollétében – felhatalmazása
alapján - köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a közgyőlés
határozatképes, megnyitja az ülést.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Kiküldésre kerültek az alábbi elıterjesztések, melyeket
javasol a közgyőlésnek napirendre tőzni:
- Nyilvános ülésre:
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás 2. számú
módosítása
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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• Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban
keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési
szerzıdés módosítására
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
- Zárt ülésre:
• Tulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetıje részére adásvételi
szerzıdés megkötéséhez
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására
vonatkozó javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı –
10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs
eljárásának elfogadására
(30. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésrıl (tervezet)
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017. közötti idıszakra
szóló középtávú tervének elfogadására
2

5.

(23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Felhatalmazás társulás mőködtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6.

Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése
(27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

8.

Településrendezési terv módosítása
(25. sz. elıterjesztés, mely késıbb kerül kiküldésre)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule
sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott
pályázat jóváhagyására
(24. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás 2. számú
módosítása
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város csatornahálózatának bıvítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban
keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési
szerzıdés módosítására
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
13.

Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(28. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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14.

Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár magasabb vezetıi (igazgatói)
beosztásra kiírt pályázatának elbírálására
(33. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Tulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetıje részére adásvételi
szerzıdés megkötéséhez
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs
eljárásának elfogadására
(30. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı alpolgármester: A Magyar Államkincstár kért az önkormányzattól egy
nyilatkozatot, ezért volt szükséges mai napon a közgyőlés összehívása. Ezt a nyilatkozatot
még a mai napon a kincstárnak továbbítani kell. Javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztés
elfogadását. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság szintén tárgyalta az
elıterjesztést, és a közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az önkormányzatnál és az önkormányzati cégeknél az
adósságrendezési eljárás hogyan alakul?
Pál József igazgatóság vezetı: A jelenlegi elıterjesztés az önkormányzat
adósságkonszolidációjára vonatkozik. Az önkormányzati cégekkel kapcsolatosan egy külön
közgyőlési döntés született, az adósságkonszolidációval kapcsolatos tárgyalások még
folyamatban vannak, a határidı február 28-a. Az önkormányzat adósságkonszolidációja két
lépésbıl áll, az egyik a tartozás átvállalás, a másik a költségvetési támogatás. Ennek
határideje is február 28-a. A kincstár folyamatosan teszi közzé a benyújtott anyagok
jóváhagyását és a megállapodások tervezetét. Adósságátvállalásba tartoznak az
önkormányzati kötvények, itt a CIB és a K&H kötvénynek azon részérıl szó, amely rész az
elsı adósságkonszolidációból fennmaradt. Az érintett pénzintézetek aláírásra a megállapodás
tervezeteiket elküldték, ezt egyeztetni fogják és aláírásra kerül. A költségvetési támogatás
során a többi lízing és egyéb pénzügyi konstrukciók kerülnek rendezésre, amelyekkel az
önkormányzat a korábbi idıszakban rendelkezett. Az eltérés annyiban jelentkezik, hogy az
elsı adósságkonszolidációs lépés során a kincstár nem kért közgyőlési megerısítést a
tekintetben, hogy az önkormányzat részt kíván venni az adósságkonszolidációs eljárásban,
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most az elıterjesztésben szereplı két határozati javaslat a kincstár felhívására keletkezett. A
január 30-i közgyőlést követı napon módosításra került a határidı február 28-ról február 14re. Ezért kellett most az ügyet a közgyőlés elé terjeszteni.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Korábban döntött a közgyőlés egy esetleges áthidaló hitel
felvételérıl a cégeknél lévı kötvények erejéig. Ez a hitelfelvétel megtörtént?
Pál József igazgatóság vezetı: Igen, december 9-én hozott a közgyőlés erre vonatkozóan
döntést, a szerzıdések december végén aláírásra kerültek.
További kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Városi képviselıként örülni kell a konszolidációnak. Azonban
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szekszárdi lakosok, mint az ország lakói ugyanúgy át
fogják vállalni egyéb települések hiteleit is.
Ács Rezsı alpolgármester: Minden olyan döntést, amely a várost tehermentesíti, a városi
képviselıknek kötelessége támogatni.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az I. sz. 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 23/2014.(II.20.) határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
adósságkonszolidációs eljárásának jóváhagyása I.
1)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történı
átvállalását igénybe kívánja venni.
2)
A
Közgyőlés
felhatalmazza
a
polgármestert
adósságátvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában
megtörténı konszolidációhoz a szükséges okiratok aláírására.
3)
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a KELER
eljárási rendjében foglaltak végrehajtására és, hogy a KELERrel leegyeztetett idıpontban az aláírás bejelentı lapon
meghatalmazot(tak) személyesen a KELER székhelyén a
kibocsátói utasítás dokumentumait átadja(ák).
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Határidı:

A szerzıdések megkötése 2014. február 28.

Felelıs:

Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében
Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a II. sz. 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 24/2014.(II.20.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
adósságkonszolidációs eljárásának jóváhagyása II.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Magyarország 2014.
évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya
Magyar Állam által történı átvállalását igénybe kívánja venni.
2.
A közgyőlés kijelenti, hogy az önkormányzat 2013.
december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3.
A közgyőlés kijelenti, hogy amennyiben az
önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez
kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt
bevétel megelılegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt
bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követı 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4.
A
közgyőlés
kinyilvánítja,
hogy
a
Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról.
5.
A közgyőlés az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a)
megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai
szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b)
az átvállalással érintett adósság részét képezı ügyleteket
a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti
átvállalás érdekében átalakítsa;
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c)

a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése
szerinti megállapodásokat megkösse.
6.
A közgyőlés utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseirıl a soron
következı rendes ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelıs: Horváth István polgármester
Határidı: 2014. február 28.
Zaják Rita 9 óra 26 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2014. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(26. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 5/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2014. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.
évi költségvetésrıl (tervezet)
(22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Ács Rezsı alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói véleményben felsorolt jogszabályok is
mutatják, hogy meglehetısen összetett szempontrendszer szerinti 2014. évi költségvetési
rendelettervezetet tárgyal a közgyőlés. A jogszabályok, illetve más típusú számszaki
összefüggések alapján vetette vizsgálat alá a beterjesztett tervezetet, mely alapján elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı alpolgármester: Jól áttekinthetı költségvetés készült, megfogalmazza és
tartalmazza mindazon prioritásokat, amelyeket a gazdasági programban és a költségvetési
koncepcióban a város megfogalmazott. Az elmúlt évek metodikáját folytatva az idei évben
jelentıs mértékő emelkedés tapasztalható a városüzemeltetés területén. Az út- és járda
felújítási program az idei évben is folytatódni fog. Fontosnak tartja, hogy a 2013. évben
megkezdett projekteket befejezzék, továbbá az ivóvíz bázis létrehozásával kapcsolatos
projektet az idei évben megkezdjék. Az ehhez szükséges forrásokat a költségvetés
tartalmazza. Fontos üzenete a költségvetésnek a stabil, biztonságos gazdálkodás, amelynek az
alapjait néhány éve tették le. A mőködési bevételek meghaladják a mőködési kiadásokat, a
vagyongyarapodás a költségvetésben is megjelenik. A kötelezı társadalmi egyeztetéseket
lefolytatták. A gazdasági kamarák részérıl az elıterjesztéshez észrevétel nem érkezett. A
nemzetiségi önkormányzatok testületei az elıterjesztést véleményezték, áttekinthetınek
tartották és elfogadását javasolták. A többi társadalmi szervezet részérıl olyan módosítási
igény, mely befolyásolná a költségvetést, nem érkezett. Köszöni a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak az elıkészítés során végzett munkáját.
Kıvári László képviselı: Kiemeli, hogy közel 50%-os növekedés van a városüzemeltetés
költségvetésében, a korábbi 800 millió Ft-ról 1,2 milliárd Ft-ra emelkedett az elıirányzat. Ez
komoly fejlesztési lehetıségeket kínál. Az intézmények mőködtetéséhez, korszerősítéséhez
szükséges források is rendelkezésre állnak.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Fontos, hogy megszabadultak azoktól a hitelektıl, melyeket
korábban felvettek. Sajnos a hitelek legnagyobb része nem segítette Szekszárd legnagyobb
problémáját, a munkahelyteremtést és a gazdaság „lábadozását”. Örömmel veszi, hogy
emelkedett a városüzemeltetés kerete, de hangsúlyozni kell, hogy amint megszabadultak a
hitelektıl, már fel is vettek újabb hitelt. Az egész ország legnagyobb tragédiája a ciklikusság,
25 éve folyik az, hogy amikor valaki megnyeri a választást, megszorítások lesznek, a
választás évében pedig mindent elköltenek.

8

Ács Rezsı alpolgármester: 2010-2014. között mérleg szerint a város vagyona 4 milliárd Fttal nıtt, az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok piaci értéke összességében
meghaladja a 6 milliárd Ft-ot. Egyértelmően látszik, hogy a város, azt a forrást, melyet
kívülrıl vont be, jól használta fel, és olyan befektetésekre fordította, melyet senki soha nem
fog elvenni a várostól és az itt élıktıl. Büszkék lehetnek arra a fejlıdésre, mely az elmúlt
három évben valósult meg. A tavalyi évben megindult az Ipari Parkban a területek
értékesítése, az idei évben is érkezett már két területvásárlási szándék. Bízik benne, hogy ez a
jövıben folytatódni fog, és a munkahelyteremtésben is elıre tudnak lépni. A
városüzemeltetési elıirányzatok 2010. óta folyamatosan emelkedtek. Elıkészítették
valamennyi önkormányzati intézmény vonatkozásában az energetikai korszerősítési
pályázatokat és terveket, melyek azonnal elindíthatók, ha lesznek megfelelı pályázati
kiírások. Az intézményi mőködtetési kiadások csökkentése szempontjából ezek nagyon fontos
lépések. Ha visszatekintenek az elızı három évre, úgy gondolja, hogy az a befektetési
politika, melyet megvalósítottak, eredményre vezetett, a pénzeszközöket jól fektették be és jól
hasznosították. Bízik benne, hogy ezek a beruházások, fejlesztések a következı években
további bevételeket fognak a város életében eredményezni.
Kıvári László képviselı: Azok a források, adóbevételek, amelyekbıl mőködni tud egy
önkormányzat (adóbevételek) márciusban és szeptemberben folynak be. Addig is mőködtetni
kell a várost, ez eddig is hitelfelvétellel történt, a város képes ezeket törleszteni. 2007-2014.
évi fejlesztési programokban az EU deklarálta, hogy mire lehet fordítani a forrásokat, mire
lehet pályázni. A kormányzati elképzelések szerint a következı hét éves ciklusban 60%-ot
tervez a kormány gazdaságfejlesztésre fordítani.
Zaják Ria 9 óra 44 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Az a probléma, hogy ami megvalósult, nem a termelést és a
munkahelyteremtést segítette. Az adósság leírással a szekszárdi lakosok más település
adósságát is átveszik. A vagyonnövekedés legtöbb része uniós támogatásból valósult meg.
Ennek nagy részét fontosabb célokra, körültekintıbb módon költhették volna el.
Ács Rezsı alpolgármester: Szekszárdi képviselıként annak, hogy az állam átvállalja a város
adósságát, örülni kell és nem félretájékoztatni a közvéleményt.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésrıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

9

4.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017. közötti
idıszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Zaják Ria 9 óra 47 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 12 fı –9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 25/2014.(II.20.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017.
közötti idıszakra szóló középtávú tervének elfogadása
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
2015-2017. közötti idıszakban jelen határozat mellékletében
foglaltak szerint fogadja el.
Határidı:

2014. február 20.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Dr. Hadházy Ákos 9 óra 48 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
5.

Felhatalmazás társulás mőködtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: Két óvoda mőködik óvodafenntartó társulásban. Mi a
megkülönböztetés oka? A másik óvodafenntartó társulás megszüntetésérıl miért nem tárgyal
polgármester úr?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A társulások mőködésével kapcsolatosan beérkezett
törvényességi felhívás tárgyalásakor jelezte már a testületnek, hogy az adminisztrációs
munkaterhek növekedésére tekintettel szükséges felülvizsgálni a társulásban történı
mőködést. Kezdeményezték, hogy ahol kisebb jelentıségő projektekre alakult társulások
vannak, vizsgálják felül a társulás mőködését.
Ilosfai Gábor képviselı: Meg akarják szüntetni a társulást vagy sem? Mirıl fog tárgyalni
polgármester úr? Mit jelent a határozati javaslat? Milyen feltételei lennének, hogy tovább
mőködtessék a társulást?
Zaják Rita képviselı: Összefüggés van a társulásból történı kilépés és az óvodavezetı
személye között? Szálka polgármestere és a testület azt támogatta, hogy pályázat kerüljön
kiírásra az óvoda vezetıi állásra, a szekszárdi közgyőlés pedig arról hozott döntést, hogy
pályázat nélkül meghosszabbítja újabb 5 évre az intézményvezetı kinevezését.
Ács Rezsı alpolgármester: Igen, van összefüggés. Elıállt egy olyan helyzet, hogy a társulás
két önkormányzatból áll, és nem értenek egyet egy kérdésben. Ezt a problémát fel kell oldani.
Február 28-ig valamilyen megállapodásra kell jutni. Abban az esetben, ha az álláspontok nem
közelednek egymáshoz, akkor a társulásnak nincs jövıje. A többi társulást nem érinti ez a
probléma, mert meg tudtak állapodni a fontosabb kérdésekben. A határozati javaslat azt
tartalmazza, hogy polgármester úr próbáljon meg tárgyalásokat folytatni és ha a tárgyalások
február 28-ig nem vezetnek eredményre, akkor Szekszárd kilép a társulásból. Az lenne a
célravezetı, ha a társulás fennmaradna a jövıben.
Ilosfai Gábor képviselı: Egyetlen vitás kérdés van, hogy a jelenlegi óvodavezetıt kinevezik
vagy pályázatot írnak ki? Szekszárd azt szeretné, ha a jelenlegi óvodavezetı folytatná a
munkáját?
Ács Rezsı alpolgármester: Igen, a szülık és a dolgozók is ezt a megoldást támogatják. A
közgyőlés elfogadta azoknak a véleményét, akik jól ismerik az óvodavezetıt. Szálka
képviselı-testülete más álláspontot képvisel.
Zaják Rita képviselı: Amikor a társulást létrehozták tudták, hogy mindkét testületnek
ugyanolyan jogai vannak. Ha az óvodavezetı jól vezeti az óvodát, akkor miért félnek kiírni
egy pályázatot?
Ács Rezsı alpolgármester: A társulási megállapodásban szabályozva vannak ezek a
kérdések. Nem félnek a pályázat kiírásától. De ha az igazgató munkájával mindenki elégedett,
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akkor a testületnek ki kell állnia a vezetı mellett. Bízik benne, hogy a tárgyalások eredményre
fognak vezetni.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A társulási tanács ülésén elhangzott, hogy tovább kell a
tárgyalásokat folytatni. Tájékoztatásul elmondja, hogy a szálkai szülık is támogatják a
jelenlegi óvodavezetı megbízásának meghosszabbítását.
Ács Rezsı alpolgármester: A szekszárdi testület próbálja a szülık és a nevelık véleményét
is képviselni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 26/2014.(II.20.) határozata
Felhatalmazás társulás mőködtetésére vonatkozó döntések
meghozatalára
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) felhatalmazza a
polgármestert, hogy folytasson egyeztetı tárgyalást Szálka
Község Önkormányzata polgármesterével Szekszárd és
Szálka Óvodafenntartó Társulása (a továbbiakban:
Társulás)
további
mőködtetésének,
illetve
megszüntetésének ügyében.
2.) A Közgyőlés kinyilvánítja szándékát, hogy amennyiben
a tárgyalás 2014. február hónap végéig nem vezet
eredményre, úgy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2014. június 30. határnappal kiválik a
Társulásból.
3.) A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a Társulás
megszüntetésének, illetve a Társulásból történı kiválásának
szándékáról - tekintettel arra, hogy ez a döntés egyúttal az
intézmény átszervezését is jelentheti - tájékoztassa az
érintett nemzetiségi önkormányzatokat is.
Határidı:
Felelıs:

6.

2014. február 28.
Horváth István polgármester

Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése
(27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Ács Rezsı alpolgármester: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot
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 27/2014.(II.20.) határozata
Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul 2014. május 1. napi hatállyal a Városi
Bölcsıde intézményi létszámának 5 fıvel (4 fı
kisgyermeknevelı, 1 fı dajka) történı bıvítéséhez.
2.
A Közgyőlés felkéri a Városi Bölcsıde vezetıjét, hogy a
jogszabálynak megfelelıen az álláshelyeket hirdesse meg,
továbbá a jogszabályban meghatározott szakmai képesítésre
vonatkozó feltételek szerint a beérkezett pályázatokat bírálja el.
3.
A Közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján elfogadja a Városi Bölcsıde módosító, valamint
egységes szerkezető alapító okiratát az elıterjesztés szerinti
tartalommal.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az alapító okiratok
ellenjegyzésére.
5.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okiratokat
küldje meg a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történı
bejegyzése céljából.
Határidı:
Felelıs:

7.

2014. február 28.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívására
(32. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
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Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán 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 – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 28/2014.(II.20.) határozata
Az óvodák 2014/2015. nevelési évi beíratási felhívásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2014/2015. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi, illetve kéri
engedélyeztetni szekszárdi intézményeiben:
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten:
felvételi keretszáma: 81 gyermek
Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és Családi Napközi:
felvételi keretszáma: 61 gyermek
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda:
felvételi keretszáma: 89 gyermek
___________________________________________________
Összesen:
231 gyermek
2.
A közgyőlés javasolja Szekszárd és Szálka
Óvodafenntartó Társulása, illetve a Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás társulási tanácsainak, hogy a
2014/2015. nevelési évben az óvodák felvételi keretszámát a
határozat 1. pontja szerint, a beíratás idıpontját pedig az 1.
számú mellékletben foglaltak szerint állapítsák meg.
3.
A közgyőlés az óvodák szekszárdi mőködési (felvételi)
körzetét a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg, s felkéri a fenti társulások társulási tanácsait, hogy
azt így fogadják el.
4.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy intézkedjen a
2014/2015. nevelési évre szóló, a határozat 1. számú mellékletét
képezı óvodai beíratási felhívás, valamint a határozat 2. számú
mellékletét képezı óvodai körzetek közzétételérıl.
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8.

Határidı:

2014. április 28.,
4. pont tekintetében: 2014. március 28.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Településrendezési terv módosítása
(25. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozati javaslat 1-2., 4-6., 89. pontjait a közgyőlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság a 3., 7., 10. pontok tekintetében
további vizsgálatok lefolytatását tartja szükségesnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal
együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 29/2014.(II.20.) határozata
a településrendezési terv részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
településrendezési terv részleges módosításának programját
megtárgyalta, és a terven az alábbi módosítások végrehajtását
támogatja:
1.
Az Augusz Imre utca északi irányba (Mátyás király
utcától északra) tervezett folytatásának törlése, a Rákóczi u. 23.
és 25. hsz. alatti telkeken szándékozott fejlesztések érdekében.
2.
A 01633/3. hrsz-ú külterületi ingatlan Gmg jelő övezeti
besorolásának módosítása Gksz övezetbe, a telken vizisport
központ felépítése céljából.
3.
A Hosszúvölgy u. ÉNY-i végén induló, a Hosszúvölgy
utcával párhuzamos tervezett feltáró út nyomvonalának törlése,
esetlegesen módosítása, a meglévı telkek területének
megtarthatósága érdekében.
4.
Veszélyes övezet kijelölése az Agrokern Kft. Szekszárd,
Keselyősi út 120. hsz. alatti üzeme környezetében.
5.
A külterületi 01661/4. hrsz-ú, Eg jelő, gazdasági erdı
besorolású terület átsorolása Mg jelő mezıgazdasági övezetbe,
szılıtelepítés érdekében.
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6.
A belterületi 27/1. és 23/9. hrsz. tervezett utak törlése, és
a terület beolvasztása a Gksz-3 jelő övezetbe (TOLNAGRO
telephelyének bıvítése)
7.
A 23/6. hrsz. belterületi út tervezett szabályozási
szélességének megnövelése, a csatlakozó Dőlı utca
szélességének mértékéig.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Horváth Kálmán 10 óra 18 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
9.

Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes
Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján benyújtott pályázat jóváhagyására
(24. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kıvári László képviselı: 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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 30/2014.(II.20.) határozata
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes
Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.)
BM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes
Grundschule sportlétesítményének infrastrukturális fejlesztésre
irányuló pályázatának benyújtását.
2.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósításához saját erıként 5.000.000 Ft –ot biztosít a 2014.
évi költségvetés pályázati tartalék kerete terhére.
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3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
Támogatási Szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig annak
ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a pályázat nyertessége esetén az ahhoz kapcsolódó
kötelezı közfoglalkoztatást megszervezze.

10.

Határidı:

1-2. pont tekintetében: 2014. február 20.
3-4. pontok tekintetében: döntést követı 10
munkanapon belül

Felelıs:

Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán 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 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 31/2014.(II.20.) határozata
lakásbérleti jogviszony biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Halmai-Nagy Róbert, a Babits Mihály Kulturális Központ
igazgatója részére 2014. március 1. napjától 2015. február 28.
napjáig a Szekszárd, Széchenyi u. 62-64. fsz. 3. szám (hrsz:
1878/4/A/20.) alatti 1 szoba 36 m2-es összkomfortos
önkormányzati bérlakást biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételérıl.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 28.
Horváth István polgármester,
Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

Dr. Horváth Kálmán képviselı 10 óra 20 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı
képviselı.
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11.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött Együttmőködési megállapodás 2. számú
módosítása
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
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 32/2014.(II.20.) határozata
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulással kötött
együttmőködési megállapodás módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat és a Szekszárd és Térsége
Önkormányzati Társulás között létrejött együttmőködési
megállapodás 2. számú módosítását elfogadja azzal, hogy az
együttmőködési megállapodás 1. melléklete helyébe jelen
határozat melléklete lép.
2. A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert az
Együttmőködési megállapodás módosításának aláírására.
Határidı:

2014. február 28.

Felelıs:

Ács Rezsı alpolgármester

Dr. Fajszi Lajos képviselı 10 óra 21 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı
képviselı.
12.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei
Jogú
Város
csatornahálózatának
bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló
kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre
vonatkozó üzemeltetési szerzıdés módosítására
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Märcz László igazgatóság vezetı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 33/2014.(II.20.) határozata
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd
Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése, valamint
a települési szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap
hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt
keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre
vonatkozó üzemeltetési szerzıdés módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú,
„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban
keletkezı
szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” címő
projekt keretében megvalósult, illetve beszerzett tárgyi eszközök
tekintetében az Önkormányzat és a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. között 2013. március 28-án létrejött bérletiüzemeltetési szerzıdés módosítását az elıterjesztésben foglaltak
szerint jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, és a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját a
bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosításának aláírására.
3. A Közgyőlés kinyilvánítja, hogy a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft-vel 2012. december 27. napján megkötött
üzemeltetési szerzıdést 2013. május 30-i határnappal
megszünteti.
Határidı:
Felelıs:

2014. február 27.
Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 22
perckor berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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