Szám: IV.144-7/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. július 9-én (pénteken) 8 óra 12
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Horváth
Jánosné, Dr. Gaál Zsuzsanna, Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth
Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Máté Péter, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 14 fı
Ülés közben érkezett: Csillagné Szántó Polixéna, Kerekes Csaba képviselı
Távolmaradt: Dr. Balás Ákos, Csernus Péter, Jobban Zoltán, Horváth László, Horváth Tibor,
Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Märcz László beruházási elıadó,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı
igazgatója

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja a rendkívüli ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Kéri a hozzászólásokat,
javaslatokat.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy a tegnapi napon 17 óra 30 perckor érkezett az üzenet, hogy a
közgyőlési anyag elérhetı. Ennyi idı alatt nem lehet rendesen felkészülni az ülésre.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés az 1. napirendi pont kapcsán a zárt ülésen hallgassa
meg a napirenddel kapcsolatos tájékoztatóját, és így az 1. napirendi pont a nyilvános ülés végén
kerüljön megtárgyalásra.
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További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
14 fı – 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
napirendet állapította meg:
NAPIREND

1./

Javaslat folyószámlahitel szerzıdés módosítására
(165. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….) rendelete a
2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(164. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
6. sz. függelékének módosítása
(163. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Javaslat a sport keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására
(157. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

5./

Javaslat vis maior pályázatok benyújtására
(160. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Második fordulós pályázat beadása (KEOP-7.1.2.0.-2008-0284)
(158. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi állására
(161. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Külföldi meghívások
(166. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Kék Madár Alapítvány kérelme
(167. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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10./

Elıterjesztés a Béla király téren létesítendı 1848-as emlékmőrıl
(169. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Javaslat az alsóvárosi temetı régészeti feltárására és az ott depózott humusz értékesítésére
(171. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12./

Javaslat Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címő
pályázat benyújtásának támogatására
(170. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13./

Medina Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
(173. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Javaslat telekhatár rendezésére
(174. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2010. (….)
önkormányzati rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek
idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére
kapott központi támogatás felhasználásáról
(tervezet)
(172. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

ZÁRT ÜLÉS:
16./

Tájékoztató a 172. számú elıterjesztéshez
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı. Horváth István polgármester

17./

Javaslat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. többségi üzletrészének megvásárlására
(159. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlata ingatlan megvételére
(162. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19./

Elıvásárlási jog gyakorlása
(168. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1./

Javaslat folyószámlahitel szerzıdés módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést, mivel nem volt
határozatképes a bizottság.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
159/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Folyószámlahitel szerzıdés módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés b.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az OTP Bank NyRt.
számlavezetı
pénzintézettel
fennálló
folyószámlahitel szerzıdést jelenlegi 600 m forintos
összegét 800 m Ft összegre emeli, éven belüli
konstrukcióban, 2010. július 19-2011. július 19.
napjáig.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
folyószámla-hitelkeret módosítására és a szerzıdés
aláírására, az aljegyzıt a szerzıdés ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 19.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Mennyi az önkormányzati hitelfelvétel felsı határa?
Pál József: A hitelképességi mutató ezzel nem változik, mivel ez éven belüli hitel. A
hitelfelvételi korlát 1 milliárd forint.
Horváth István: Ez még bıven a hitelfelvételi határon belül van. Ez tulajdonképpen nem hitel,
hanem egy keret. Amennyiben a közgyőlés támogatja a vis maior pályázatot, akkor ahhoz is
önrészt kell biztosítani.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 10 igen szavazat mellett, 4 nem szavazattal elvetett.
Csillagné Szánthó Polixéna 8 óra 25 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fı
képviselı.

3./

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet 6. sz. függelékének módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
160/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Szervezeti és Mőködési Szabályzat
függelékének módosítása

6.

sz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet 6. sz. függelékének
módosítását.
A 6. sz. függelék a határozat mellékletét képezi.
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Határidı: 2010. július 14.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
4./

Javaslat a sport keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására
Elıterjesztı: dr. Haag Éva alpolgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
161/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Alapítványi pályázatok támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil
Szervezetek Bizottsága Sportkeretébıl 800.000.Ft-ot átcsoportosít a
a. Sportélmény Alapítvány
b. A Keresztény Nevelésért Alapítvány
c. PONT-E Alapítvány
támogatására.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az átcsoportosítás kerüljön átvezetésre a
költségvetésben, valamint készítse el a támogatási
szerzıdéseket.
Határidı:
1. pont tekintetében: 2010. július 5.
2. pont tekintetében: 2010. augusztus 31.
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
2. pont tekintetében:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Kerekes Csaba 8 óra 30 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 16 fı képviselı.
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5./

Javaslat vis maior pályázatok benyújtására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Kıvári László: A Kálvin tér 2. szám alatt egy legalább 10 méter magas partfalszakasz
megcsúszott, veszélyes. Kérdésére azt a választ kapta, hogy ez a jelenlegi vis maior pályázathoz
nem kapcsolódik.
Märcz László: A Kálvin tér 2. szám alatti ingatlan esetében folyamatban van a szakértıi
vélemény készítése, és folyamatban van az ügy megoldása.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Megköszöni, hogy a Polgármesteri Hivatal elıkészítette a körzetében lévı vis maior
károk megoldását.
Ilosfai Gábor: A hitelkeret felemelésének és a vis maior önerınek semmi köze nincs egymáshoz.
A hitelállomány véleménye szerint aggasztó méreteket ölt.
Halmai Gáborné: Az elızı ülésen kérte, hogy az elıterjesztésekben szerepeljen a hitelállomány
változása.
Horváth István: A most meglévı 600 millió forint hitelkeretbıl 300 millió forintot használtak
fel, amit meg is indokoltak.
Ács Rezsı: 300 millió forintot használtak fel a hitelkeretbıl, és mintegy 300 millió forinttal
kevesebb állami támogatást kapott az önkormányzat az elızı évhez képest. Továbbá a Bajnai Kormány hozott egy olyan intézkedést a körbetartozások elkerülése érdekében, hogy a
fejlesztések, beruházások esetében a pályázati önerıt egy elkülönített számlán kell tartani, amire
semmiféle kamatot nem kapnak.
Ilosfai Gábor: Az alpolgármester úr által elmondottakhoz hozzátartozik az is, hogy a Garay téri
általános iskola épületének vételárát - 285 millió forintot – a vevı a mai napig nem fizette ki.
Halmai Gáborné: Támogatja a frakciójuk a napirendi pontot.
Ilosfai Gábor: Az nem kérdés, hogy benyújtsák a vis maior pályázatokat, de az kérdés, hogy az
önerıt mibıl biztosítják. Támogatja az elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
162/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város területén (Józsefpuszta 0225/6;
0225/7 hrsz.; Béke telep 3745.; 3732. hrsz.; Sauli
völgy 8139. hrsz.; Kerámia u. 5328/8. hrsz.; Csap u.
1. 5489/2. hrsz.; Tóthvölgy 5793 hrsz.) 2010. június
21-én történt, elıre nem látható, természeti
esemény okozta veszély miatt szükségessé váló
védekezéssel (homokzsákok töltése, kiszállítása,
által
végzett
fakivágások,
tőzoltóság
szivattyúzások, ároktöltés stb.) kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
600 000 Ft
0 Ft
0 Ft
1 400 000 Ft
2 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
163/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város tulajdonában lévı ár- és
belvízvédelmi létesítményekben (Tóthvölgyi árok:
5793.; 5772. hrsz., Csatári árok: 5331 hrsz.,
Magura csatorna: 0301/2. hrsz.) a 2010. június 21én történt, elıre nem látható természeti esemény
okozta károk helyreállításával kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra a 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
6 300 000 Ft
0 Ft
0 Ft
14 700 000Ft
21 000 000Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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164/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város tulajdonában lévı utakban,
hidakban (Kerámia u. 5543/1.; 5514/12. hrsz.;
Otthon u. 5514/13. hrsz.; Csatár u. 5361. hrsz.;
Tóth L. u. 5551/43; 5543/55. hrsz.; Dr. Nagy I. u.
5543/59. hrsz.; Sárköz u. 5341.; 5551/17. hrsz.;
Major u. 5691. hrsz.; Csap u. 5488. hrsz.;
Fagyöngy u. 5838/67. hrsz.; 5838/73. hrsz.;
Szılıhegy u. 6950.; 5759. hrsz.; Harang u. 11905.
hrsz.; Zengı u. 11502/1. hrsz.; Muskátli u.
11569/2. hrsz.) a 2010. június 21-én történt, elıre
nem látható természeti esemény okozta károk
helyreállításával kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
A káresemények forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
2 400 000 Ft
0 Ft
0 Ft
3 600 000 Ft
6 000 000 Ft

%
40
0
0
60
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
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Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

165/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be a 2010. június 21-én történt, elıre nem látható
természeti
esemény
miatt
bekövetkezett
pinceomlások (Pince u.; Bocskai u. 26., 30., 33.,
35. számú lakóingatlanok felett, a Bocskai u.
mellett történt leszakadások (1157. hrsz.); Kaczor
u-i 5191. hrsz-ú közterületen üregleszakadás;
Bródy S. felett, út és víztároló telek leszakadás
(11675/7.; 11675/8. hrsz.); Szılıhegyi temetı
tartalék területén (Hollós L. u.) a rézsőben pince
leszakadás (11647. hrsz.); Gesztenyési 10764 hrszú vápás betonút alatti pinceleszakadás)
helyreállításával kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
kapcsolatban biztosítással nem rendelkezik, hogy
más – a tulajdonában lévı – ingatlanán ezt a feladatát
nem tudja ellátni. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
vis maior helyzetet saját erejébıl megoldani nem
tudja, arra a 2010. évi költségvetés csak részben
nyújt fedezetet.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
3 000 000 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
7 000 000 Ft
Források összesen
10 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100
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A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel az ötödik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
166/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be a 2010. június 21-én történt, elıre nem látható
természeti
esemény
miatt
bekövetkezett
földcsuszamlások (Barátság u. 4-24. felett:
6312/16; 6312/20; 6312/18; 6312/17; 6312/7;
6312/11., Harang u-i út mellett: 11905 hrsz.,
Bródy köz 21-23-25. számú ingatlanok feletti
terület: 5916/24; 5916/9. hrsz.) helyreállításával
kapcsolatban.
A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a káreseménnyel
kapcsolatban biztosítással nem rendelkezik, hogy
más – a tulajdonában lévı – ingatlanán ezt a feladatát
nem tudja ellátni. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
vis maior helyzetet saját erejébıl megoldani nem
tudja, arra a 2010. évi költségvetés csak részben
nyújt fedezetet.
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
33 000 000 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
77 000 000 Ft
Források összesen
110 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100
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A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a hatodik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

167/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be Szekszárd város alábbi közterületein 2010. június
21-én történt, elıre nem látható, természeti
esemény okozta veszély miatt szükségessé váló
védekezéssel (közlekedés biztonságát és az
épületeket
veszélyeztetı
fakidılések)
kapcsolatban:
Béri B. Á. u. 45-nél
Körösi Cs. S. u. 31.
Rákóczi u. 37. elıtt
Barátság u keresztezıdése
Alkotmány u. 32. elıtt
Prometeusz Park
Vármegyeháza udvara
Munkácsy u.
Séd Patak medrénél

4753/3. hrsz.
705. hrsz.
2283/3 hrsz.
4845/10. hrsz.
4610. hrsz.
2557/2. hrsz.
1820/1. hrsz.
5858/2. hrsz.
1557;1441;1274;1114. hrsz.

A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a vis maior helyzetet
saját erejébıl megoldani nem tudja, arra 2010. évi
költségvetés csak részben nyújt fedezetet. A
Közgyőlés nyilatkozik továbbá arról, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlan a tulajdonát képezi.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
195 000 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
455 000 Ft
Források összesen
650 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Horváth István: Javasolja, hogy újból nyissa meg a közgyőlés a költségvetési rendelet
módosításának vitáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 16 fı –
12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester megnyitja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı – 12 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 14/2010.(VII.13.) önkormányzati
rendelete a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010.(III.9.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
6./

Második fordulós pályázat beadása (KEOP-7.1.2.0.-2008-0284)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
168/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Pályázat benyújtása a KEOP-7.1.2.0.-2008-0284
második fordulójára
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a – 12/1994 (IV.1.) KT
számú rendelettel összhangban - pályázatban
szereplı
díjképzési
elvek
és
díjszintek
alkalmazását a projekt megvalósulást követıen, és
felkéri a polgármestert a Kötelezettségvállalási
Nyilatkozat aláírására.
2. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a
projekt
megvalósításához
saját
erıként
232.335.761 Ft-ot (87.125.910 Ft önerı, valamint
145.209.851 Ft ÁFA) biztosít.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy három évre elıre szóló költségvetési
tervében (gördülı tervezés) a teljes projekt
összegét a felhalmozási célú bevételek
(493.713.492 Ft) és felhalmozási célú kiadások
(726.049.253 Ft) között nevesítetten szerepeltesse.
4. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a támogatással
létrejött létesítmény fedezetét a fenntartó
biztosítja.
Határidı: 2010. július 12.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

7./

Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi
állására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
169/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Pályázat kiírása Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata jegyzıi állására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot ír ki Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata jegyzıi állásának betöltésére a
határozat mellékletét képezı pályázati felhívás
szerint.
2. A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos
honlapján; illetve a Szekszárdi Vasárnap és a Tolnai
Népújság címő sajtóorgánumokban.
Határidı: 2010. július 24.
Felelıs:
1. pont: Horváth István polgármester,
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
8./

Külföldi meghívások
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Jelzi, hogy részt kíván venni a delegációkban.
Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció az 1. pontban szereplı delegációba Horváth Istvánt, dr.
Hadházy Ákost, Kerekes Csabát javasolja.
Halmai Gáborné: A frakciójuk Halmai Gábornét javasolja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1. pontját, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 15 igen szavazattal elfogadott.
Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.
Horváth István: javasolja, hogy a határozati javaslat 2. és 3. pontjának tárgyalását vonják össze.
Jelzi, hogy szintén részt kíván venni a delegációban.
Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció Horváth Istvánt, dr. Hadházy Ákost, Kıvári Lászlót, Tóthi
Jánost javasolja a delegációba.
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Halmai Gáborné: Tóthi Jánost javasolja a frakciójuk delegálni.
Dr. Gaál Zsuzsanna, Ilosfai Gábor 9 óra 15 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 14 fı
képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslat 2. és 3. pontját, melyet a közgyőlés melynek 14 létszáma fı - 14 igen szavazattal elfogadott.
Kerekes Csaba: A 4. és 5. pontokra vonatkozóan javasolja, hogy a frakcióvezetık egyeztessenek.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy az MSZP Frakciónak nincs végleges álláspontja.
Horváth István: A waregemi utazás tekintetében javasolja, hogy július 16-ig a frakciók jelezzék
a delegálni kívánt személyekrıl szóló javaslatukat, és a végleges döntést a polgármester hozza
meg.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatát a waregemi utazásra vonatkozóan, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Szüreti Napok esetében javasolja, hogy egyeztessenek, és a döntést a
polgármester hozza meg figyelembe véve a költségvetési keretet.
A polgármester szavazásra teszi fel a Szüreti Napokra vonatkozó javaslatát, melyet a közgyőlés
- melynek létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott.
Dr. Gaál Zsuzsanna 9 óra 20 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

170/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Külföldi meghívások
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az óbecsei Városnapokra szóló
meghívást (július 30. - augusztus 1.) elfogadja, és az
alábbi személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai
közé:
Horváth István polgármester
Dr. Hadházy Ákos képviselı
Kerekes Csaba képviselı
Halmai Gáborné képviselı

18
2.)

A Közgyőlés a Facsádi Napokra és a
bunyaszekszárdi emlékünnepségre szóló meghívást
(augusztus 13-15.), valamint a Lugosi Búcsúra szóló
meghívást (augusztus 14-16.) elfogadja, és az alábbi
személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai közé:
Horváth István polgármester
Dr. Hadházy Ákos képviselı
Kıvári László képviselı
Tóthi János képviselı

3.) A Közgyőlés a waregemi lóversenyre szóló meghívást
(augusztus 28. – szeptember 1.) elfogadja, és felkéri a
polgármestert, hogy döntsön a delegálandó
személyekrıl, annak figyelembevételével, hogy a
delegáció minimum 2 fıbıl, maximum 4 fıbıl álljon.
4.)

A Közgyőlés a szeptember 18-21. között
megrendezendı Szüreti Napokra meghívandó
delegációk meghatározására – a Polgármesteri Hivatal
javaslatát, valamint a költségvetési keretet figyelembe
véve - felkéri a polgármestert
A Közgyőlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a külföldi kiutazásokkal és a Szüreti Napokra
történı meghívásokkal kapcsolatos elıkészületeket
tegye meg és gondoskodjon a költségek kifizetésérıl a
2010. évi költségvetés céltartalékában szereplı
„Rendezvények szervezésére” címén betervezett
elıirányzat terhére.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. július 30.
A 2. pont tekintetében: 2010. augusztus 10.
A 3. pont tekintetében: 2010. július 16.
Az 4. pont tekintetében: 2010. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

9./

Kék Madár Alapítvány kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
171/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Kék Madár Alapítvány támogatása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kinyilvánítja, hogy amennyiben a Kék
Madár Alapítvány benyújtandó pályázata sikeres lesz
a TÁMOP 1-.4.-3.-10/2. számú „Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok” címő intézkedésre,
melynek 3. témája a „Fenntartható szociális és
foglalkoztatási modellek a szociális gazdaságban”,
valamint az épületen tervezett felújítási munkákat
megvalósítja, úgy a jelenleg érvényben lévı, a
Szekszárd, Bartina u. 12. szám alatti épületre
vonatkozó ingatlan használatának átadásáról szóló
megállapodást a pályázatban elvárt minimális
idıtartamra - legalább 2026-ig - meghosszabbítja.
A Közgyőlés – a pályázat kedvezı elbírálása esetén –
felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot,
valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottságot a
megállapodás módosítás pontos idıtartamának
meghatározására, és felhatalmazza a polgármestert a
bizottságok
által
jóváhagyott
megállapodás
módosítás aláírására.
A Közgyőlés a Kék Madár Alapítvány által
benyújtandó pályázat célkitőzéseit erkölcsileg
támogatja.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

10./

Elıterjesztés a Béla király téren létesítendı 1848-as emlékmőrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Herr Teréz: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth István: Javasolja, hogy az e célra szánt költségvetési keretet 50%-kal, tehát további 4
millió forint összeggel emelje meg a közgyőlés.
További hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a javaslatával együtt, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
172/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Béla király téren létesítendı 1848-as emlékmő
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megköszöni az 1848-as emlékmő
létesítésére vonatkozó pályázatban résztvevı
mővészek munkáját.
2. A Közgyőlés a lefolytatott
eredménytelennek nyilvánítja.

tervpályázatot

3. A Közgyőlés új - országos kiterjesztéső, nyílt tervpályázatot
kíván
kiírni
az
emlékmő
megvalósítására.
A Közgyőlés felkéri a Mővelıdési és Oktatási
Bizottságot a pályázati kiírás jóváhagyására.
4. A Közgyőlés az emlékmő költségkeretét 4 millió
Ft összeggel megemeli a 2010. évi költségvetésrıl
szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. általános tartalék
alap terhére.
Felelıs: Horváth István polgármester
Határidı: 2010. július 15.

11./

Javaslat az alsóvárosi temetı régészeti feltárására és az ott depózott humusz
értékesítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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173/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Alsóvárosi temetı régészeti feltárása és az ott
depózott humusz értékesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságot, hogy az alsóvárosi
temetı bıvítés régészeti feltárásáról egyeztetéseket
kezdjen a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal és a
régészeti feltárásra vonatkozó megállapodást
jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottságot, hogy az alsóvárosi
temetı tartalék területén depózott humusz kedvezı
feltételek mellett történı értékesítésére tegyen
lépéseket.
Határidı: 2010. július 9.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári László GMB elnök

Ilosfai Gábor 9 óra 35 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 16 fı képviselı.
12./

Javaslat Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése címő
pályázat benyújtásának támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kerekes László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
174/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi
városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a „Szekszárd MJV
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı
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fejlesztése” címő pályázat II. fordulós pályázati
anyagának benyújtását.
2.

A Közgyőlés jóváhagyja a módosított
Akcióterületi Tervet és mellékletét a határozat 1.
számú melléklet szerint.

3. A Közgyőlés kötelezettséget vállal, hogy a projekt
teljes költségvetését 2.515.031.941 Ft-t a város
2010.
évi
költségvetésében
nevesítetten
szerepelteti, a szükséges 795.477.040 Ft saját
forrást biztosítja.
4. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
pályázat
benyújtásához
szükséges
dokumentumokat aláírja, valamint az aljegyzıt
azok ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. július 09.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

13./

Medina Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Medina Község Önkormányzatának részletfizetési
kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
engedélyezi
Medina
Község
Önkormányzata számára a Szekszárd és Medina
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által 2009.
évben
ellátott
oktatási-nevelési
feladatokra
kimutatott 4.942.172.- Ft, továbbá a 2010. évre
idıarányosan jutó 4.000.000.- Ft összegő saját forrás
kamatmentes részletfizetését az alábbiak szerint:
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Medina Község Önkormányzata havonta 1.000.000
Ft-ot fizet meg kamatmentesen 2010. augusztus 1-tıl
2011. március 31-ig, továbbá 942.172.- Ft-ot 2011.
április 30-ig Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
döntésrıl értesítse Medina Község Önkormányzatát.
Határidı: 2010. július 9.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
14./

Javaslat telekhatár rendezésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Haag Éva: Ismerteti a módosítási indítványát: a javaslat egészüljön ki azzal, hogy a
közgyőlés hatalmazza fel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságot a végleges adásvételi
szerzıdés kialakítására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
176/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
Telekhatár rendezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Szekszárd, 3646/25 hrsz,
3646/26 hrsz, illetve a 6008/16 hrsz-ú telkek közötti
telekhatárok rendezését és az alábbi határozatot
hozta:
A Közgyőlés a 3646/25. hrsz-ú ingatlanból 141 m2, a
3646/26. hrsz-ú ingatlanból 258 m2 nagyságú
területet elcserél a 6008/16. hrsz-ú ingatlan 211 m2
nagyságú területtel.
A területkülönbségként Önkormányzati tulajdonba
kerülı 188 m2 után 6.000.Ft/m2 vételárat, azaz
összesen 1.128.000. Ft-ot megfizeti az eladónak.
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A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
cserével vegyes adás-vétel tárgyában kötendı - a
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság által
jóváhagyott - szerzıdés aláírására, az aljegyzıt a
szerzıdés ellenjegyzésére.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri
Hivatalt a telkek kapcsán szükséges földhivatali
munkarészek
elkészíttetésére,
engedélyezési
eljárások lefolytatására és az átvezetéssel kapcsolatos
feladatok ellátásra,
melynek költségeit az
önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. rendeletben foglalt a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások terhére.
A Közgyőlés felkéri a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottságot a végleges adásvételi szerzıdés
jóváhagyására.
Határidı: 2010. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés a zárt ülést követıen tárgyalja meg a 172. számú
elıterjesztést.
A közgyőlés 9 óra 45 perctıl 10 óra 15 percig zárt ülést tartott, melyen meghozta a 177179/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozatait. Ilosfai Gábor, dr. Gaál Zsuzsanna
nincsenek jelen az ülésteremben, jelen van 14 fı képviselı.

19./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének ……/2010. (….)
önkormányzati rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett
veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált
lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 15/2010.(VII.13.) önkormányzati
rendelete a 2010. május-június hónapokban
kihirdetett
veszélyhelyzetek
idıszakában
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált
lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi
támogatás felhasználásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 10 óra 20
perckor berekesztette.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

