Szám: IV. 52-20/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. december 27-én (csütörtökön)
10 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli
ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter,
Zaják Rita képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Tóth Gyula képviselı

Távolmaradt:

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné,
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

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

Ágh Erzsébet Gemenc Volán Zrt. Személyforgalmi
Osztály vezetıje

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel zárt
ülésének napirendjére a Tolnatáj Televízió mőködésével kapcsolatos szóbeli elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a Tolnatáj Televízió mőködésével kapcsolatos szóbeli
elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.

Javaslat a volt „polgári védelem leltár körzetén szereplı eszközök rendezésére” tárgyú
megállapodás jóváhagyására
(296. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyására
(297. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(69. sz. elıterjesztés, mely az elızı közgyőlés anyagával kiküldésre került)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.

Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási
szerzıdés módosítására
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.

Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c.
projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelı berendezések
üzemeltetési szerzıdésének jóváhagyására
(286. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6.

Javaslat többcélú intézmények alapító okiratának, illetve társulási megállapodásoknak
a módosítására
(298. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési
feladatok ellátására
(303. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8.

Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására
(301. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.

Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
(305. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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10.

Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos munkáltatói döntések
meghozatalára
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Javaslat alapítvány támogatására
(300. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat
a
„Lakható
Szekszárdért
Közhasznú
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
(302. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Egyesülettel”

kötendı

ZÁRT ÜLÉS:
13.

Javaslat a sióagárdi és a szedresi óvodák intézményvezetıinek megbízására
(299. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. mőködéséhez kapcsolódó tulajdonosi
döntések meghozatalára
(304. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

Tolnatáj Televízió mőködése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Javaslat a volt „polgári védelem leltár körzetén szereplı eszközök rendezésére”
tárgyú megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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240/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Megállapodás a volt polgári védelem leltár körzetén szereplı
eszközök rendezésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
között létrejövı, „A volt polgári védelem leltár körzetén
szereplı eszközök rendezésére” tárgyú megállapodást az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, valamint a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.

Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Igazgatósággal

kötendı

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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
241/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
valamint a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
között létrejövı együttmőködési megállapodást az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.
(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A menetjegy ára 190 Ft-ról 220 Ft-ra változik?
Dr. Göttlinger István: Az önkormányzat árhatósági jogköre megszőnt, ezért szükséges a
helyi rendelet hatályon kívül helyezése. A következı napirendi pontnál a szerzıdésben
szerepelnek a viteldíjak.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester 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
59/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési
viteldíjak
megállapításáról
szóló
30/1998.(XII.19.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4.

Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási
szerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mi változott a korábbi elıterjesztéshez képest?
Ágh Erzsébet: A helyi tömegközlekedésben keletkezett veszteség finanszírozása a város
kötelezettsége.
Zaják Rita: A távolsági üzletág nyereséggel mőködik? A helyi közlekedés pedig veszteséges.
Az elmúlt két évben a város nem térítette meg a helyi közlekedésben keletkezett veszteséget.
Most 16%-kal emelkednek meg a viteldíjak. Utasforgalom növekedésre nem lehet számítani.
A kalkulált veszteség mekkora lesz év végén, a jelentısnek mondható jegyáremelést
követıen?
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Ágh Erzsébet: A Volán állami cég, tevékenységük a menetrendszerinti forgalomból adódik,
ennek egyik része a helyi tömegközlekedés, a másik része a helyközi tömegközlekedés. A
helyi tömegközlekedést a megyében 6 városban látnak el. A helyi és helyközi közlekedésnél
az a különbség, hogy a személyszállítási törvény szerint a helyközi közlekedésben az
ellátásért felelıs a Magyar Állam, és annak képviseletében a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium. A helyi közlekedésért pedig az adott település önkormányzata a felelıs. A
helyközi közlekedés sem nyereséges, de a veszteséget az állam téríti meg a szolgáltatónak.
Ezt a helyi közlekedés esetében a szolgáltatásért felelıs önkormányzatának kell megtérítenie.
Nem tudja megmondani, hogy 2013. évben mekkora lesz a veszteség, a normatív támogatás
igénylése az önkormányzat részére megszőnik, nem tudja hogyan alakul a finanszírozás.
Zaják Rita: Polgármester úr országgyőlési képviselıként tud tájékoztatást adni arról, hogy a
finanszírozás hogyan alakul 2013. évben?
Horváth István: A 35 milliárd Ft-os normatíva keretbıl kb. 33 milliárd Ft-ot a BKV kap, a
fennmaradó összeg kerül elosztásra a megyei jogú városok között. A Volán társaságok
általában nem veszteségesek, keresztfinanszírozásból próbálták a veszteséget kompenzálni. A
megyei jogú városok arra törekednek, hogy jó együttmőködés alakuljon ki. Sokan ingyenesen
vagy kedvezményesen veszik igénybe a közlekedést.
Ágh Erzsébet: A kedvezmények biztosítását kormányrendelet írja elı, a társaságnak ezt
alkalmaznia kell.
Horváth István: Múlt hónapban döntöttek arról, hogy létrehoznak egy gazdasági társaságot a
helyi közlekedési feladatok ellátására. Vizsgálják annak lehetıségét, hogy kisebb
adminisztrációs és amortizációs teherrel tudnák-e nullszaldósan vagy még kisebb veszteséggel
ellátni ezt a feladatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
242/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Gemenc Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
egyetért a Gemenc Volán Zrt-nek a helyi közlekedési viteldíjak
2013. február 1-tıl hatályos módosítására vonatkozó
javaslatával.
A Közgyőlés jóváhagyja a Gemenc Volán Zrt. és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2004. november 11.
napján a helyi menetrend szerinti autóbusszal történı
személyszállítás tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerzıdés
közös megegyezéssel történı módosítását azzal, hogy a 3.2. és
3.6. pont szerinti módosítási javaslatot a közszolgáltatási
szerzıdés átfogó felülvizsgálata során kívánja megvizsgálni.
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A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
módosítás aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
243/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötendı üzemeltetési
szerzıdés jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú
„SZMJV csatornahálózatának bıvítése” c. projekt keretében
megvalósult szennyvízelvezetı csatornák és átemelı
berendezésekre vonatkozó a Szekszárdi Víz- és Csatornamő
Kft-vel kötendı üzemeltetési szerzıdést az elıterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, és a
Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját az
üzemeltetési szerzıdés aláírására.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
6.

Javaslat többcélú intézmények alapító
megállapodásoknak a módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

okiratának,

illetve

társulási

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
244/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Többcélú intézmények alapító okiratának, illetve társulási
megállapodások módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény (Törvény) 2. és 3. §-ára
hivatkozással a Garay János Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola,
Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény alapító
okiratának módosítását az 1. számú melléklet, a Szekszárd és
Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó
társulási megállapodás módosítását a 2. számú melléklet szerint
elfogadja.
2.
A közgyőlés a Törvény 2. és 3. §-ára hivatkozással az I.
Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítását a 3.
számú melléklet, a Szekszárd és Szedres Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulására
vonatkozó
társulási
megállapodás módosítását a 4. számú melléklet szerint
elfogadja.
3.
A közgyőlés a Törvény 3. §-ára hivatkozással a
Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó
Társulására vonatkozó társulási megállapodás módosítását az 5.
számú melléklet szerint elfogadja.
4.
A közgyőlés a Törvény 3. §-ára hivatkozással a
Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó
Társulására vonatkozó, 2011. július hó 18. napján kötött
társulási megállapodást közös megegyezéssel 2012. december
hó. 31. napjával megszünteti.
5.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok és a társulási megállapodások módosításának
aláírására, valamint felkéri a jegyzıt az alapító okiratoknak és
társulási megállapodásoknak a Magyar Államkincstár Tolna
Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi
nyilvántartás számára.
Határidı: 2012. december 27.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Dr. Tóth Gyula 10 óra 55 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
7.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési
feladatok ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Az egészségügyi szakiskolában helyben kerül megoldásra az étkeztetés? A
dolgozókat a Diákétkeztetési Kft. átveszi?
Horváth István: Az iskolában melegítıkonyhát üzemeltetnek majd. A Diákétkeztetési Kft.
kellı infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik a feladat ellátásához.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
245/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Közétkeztetési feladatok ellátása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2)
bekezdése alapján az általa fenntartott óvodákban,
valamint
közigazgatási
területén
az
állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményekben biztosítja a gyermekek és a
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az
iskolai tanítási napokon a déli meleg fıétkezést és két
további étkezést.
2.) A Közgyőlés az 1.) pont szerinti intézményekben - a
Tolna Megyei Szent László Szakképzı Iskola és
Kollégium tagintézményeként mőködı Szent László
Szakképzı Iskola Székhely Intézmény (Szekszárd,
Széchenyi u. 2-14.) kivételével - a gyermekétkeztetést az
Önkormányzat által alapított kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló Szekszárdi Diákétkeztetési Kft útján
látja el.
A Szent László Szakképzı Iskola Székhely Intézmény az
étkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott, 2014-2015. tanév végéig érvényes
vállalkozási szerzıdéssel rendelkezik.
9
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3.) A Közgyőlés a Tolna Megyei Szent László Szakképzı
Iskola és Kollégium Egészségügyi-Szociális Szakképzı
Tagintézményében foglalkoztatott konyhai dolgozókat az
étkeztetés biztosításához nem kívánja átvenni.
4.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat közigazgatási területén
az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményekben történı étkeztetés biztosításáról
az állami intézményfenntartó központtal megállapodást
kössön.
5.) A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıjét a kibıvített
feladatokhoz igazodóan a módosított feladat-ellátási
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2013. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bay Attila ügyvezetı
Horváth István: Határozati javaslata, hogy a közgyőlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt,
készítsen kimutatást, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lévı nevelési-oktatási
intézményekben hány fı és milyen módon veszi igénybe az intézményi étkeztetést.
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:
246/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Intézményekben történı étkeztetés felmérése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, készítsen
kimutatást, hogy az önkormányzat közigazgatási területén
lévı nevelési-oktatási intézményekben hány fı és milyen
módon veszi igénybe az intézményi étkeztetést.
Határidı: 2013. január 15.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
8.

Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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247/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja,
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.
§ (5) bekezdésének felhatalmazása alapján elfogadja a Városi
Bölcsıde módosító alapító okiratát, valamint az intézmény új
alapító okiratát az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
elküldésérıl.
Határidı: 2012. december 27.
2. és 3. pont tekintetében: 2012. december 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
9.

Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
248/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással kötendı együttmőködési megállapodást elfogadja a
határozat mellékletét képezı szövegezéssel.
2.
A Közgyőlés felkéri az alpolgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt a megállapodás ellenjegyzésére.
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3.
A Közgyőlés jóváhagyja, hogy a Társulási Tanács
mőködésével kapcsolatos feladatokat 2013. január 1. napjától
kezdıdıen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala látja el; továbbá a fenti feladatok
ellátására alkalmazott két fı továbbfoglalkoztatásával
kapcsolatban felmerült költségek finanszírozását a Társulás
végzi 2013. január 1. napjától kezdıdıen.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3.
pontban foglaltak szerint készítse el a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
Határidı: 1., 3. pontok: 2012. december 27.
2. pont: 2012. december 31.
4. pont: 2013. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10.

Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos munkáltatói
döntések meghozatalára
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
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
249/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos
munkáltatói döntések meghozatala
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az I.
Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvodában foglalkoztatott, 3 fı
közalkalmazott
2013.
január
1.
napjától
történı
továbbfoglalkoztatásáról az alábbi döntést hozza:
portaszolgálatot ellátó 2 fı – KT-Dinamic Nonprofit Kft.
alkalmazásába kerül munkaviszony formájában,
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gondnoki feladatokat ellátó 1 fı – a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. alkalmazásába kerül munkaviszony
formájában.
2.
A Közgyőlés felkéri az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
igazgatóját, hogy készítse el az érintett foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos
iratokat, valamint a KT-Dinamic Nonprofit Kft. és a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. igazgatóit, hogy tegyék meg a szükséges
intézkedéseket az érintett munkavállalók 2013. január 1.
napjától kezdıdı foglalkoztatásával kapcsolatban.

Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Hajós Éva igazgató
Tóth Ferenc KT-DINAMIC Kft. igazgató
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató
11.

Javaslat alapítvány támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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:
250/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatása
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a
Humán Bizottság 2012. évi Tartalék keretébıl 100.000. Ft-ot, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság keretébıl 200.000 Ft-ot
átcsoportosít a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására.
2.) A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
költségvetés módosításával építse be a támogatásokat, készítse
el a támogatási szerzıdéseket és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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12.

Javaslat a „Lakható Szekszárdért Közhasznú
együttmőködési megállapodás jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Egyesülettel”

kötendı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
251/2012. (XII.27.) szekszárdi öh.
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesülettel
együttmőködési megállapodás jóváhagyása

kötendı

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület között, az ÁROP1.1.14-2012-2012-0019
azonosítószámú
projekt
megvalósítására kötendı együttmőködési megállapodást.
2. A közgyőlés a projekt megvalósítására 4.000.000 Ft
mőködési célú pénzeszközt biztosít – határozott idıre,
visszafizetési kötelezettséggel - a 2012. évi költségvetés
„Mőködési célú pénzeszköz átadás” kerete terhére.
3. A közgyőlés felhatalmazza a
együttmőködési megállapodás aláírására.

polgármestert

az

Határidı: 2013. január 5.
Felelıs: Horváth István polgármester

A közgyőlés tagjai egy perces néma felállással emlékeznek meg elhunyt Kovács Gyızırıl,
Szekszárd Megyei Jogú Város Díszpolgáráról.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 5 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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