Szám: IV.144/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra
20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Csernus Péter, Fajszi
Lajos, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Máté Péter, Németh
Zoltán, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 19 fı
Ülés közben érkezett: Jobban Zoltán képviselı
Távolmaradt: Kıvári László, Dr. Gaál Zsuzsanna, Horváth László képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Szeleczki József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Sarkadi Ferenc tőzoltóparancsnok

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Kéri, hogy a közgyőlés vegye fel
napirendjére a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı további napirendi javaslatokat. Kéri a
napirendre vonatkozó hozzászólásokat.
Tóthi János: Interpellációt intéz a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökéhez „Száguldás”
címmel, továbbá „Félelem” címmel. Interpellációt intéz Ács Rezsı alpolgármesterhez
„Csemeték” címmel.
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Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a 20. számú napirendi pont levételét
javasolja a közgyőlésnek.
Dr. Hadházy Ákos: Interpellációt intéz az aljegyzıhöz: „Őrtechnika a helyi járatú autóbuszokon”
címmel.
Halmai Gáborné: Az MSZP Frakciónak korábban volt egy interpellációja, azt szeretné
kiegészíteni, és egyben kéri, hogy az arra adott választ a következı ülésen tőzze napirendre a
közgyőlés. Kérdést intéz Szeleczki József igazgatóság vezetı úrhoz: „Pavilon az önkormányzat
épülete elıtt” címmel.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a 18. számú elıterjesztés napirendrıl történı levételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı további napirendi pontok
felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (…) rendelete a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) KT. számú rendelet
módosításáról (tervezet)
(12. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….) rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
(271. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
(Az elıterjesztés a 2009. december 17-i ülésre kiküldésre került.)

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (….) rendelete a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(16. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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4./

Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenırzésének tapasztalatairól
(19. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
(21. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(Az elıterjesztés késıbb kerül kiküldésre.)

6./

Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
(20. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
(Az elıterjesztés késıbb kerül kiküldésre.)

7./

részére
2010.
évi
Javaslat
a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselıi
teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
(6. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi
teljesítménykövetelményei alapját képezı kiemelt célok meghatározása
(10. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2010. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
(9. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

Javaslat Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Program szekszárdi rendezvényeinek
támogatására
(8. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

11./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi elızetes beszerzési
tervére
(1. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

A közoktatási intézmények 2009. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatai
(2. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke
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13./

Csatlakozás Tolna Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és
Fejlesztési tervéhez
(3. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
(5. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15./

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelı Tanácsába
történı delegálásra
(4. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16./

Javaslat Betegápolási Alapítvány támogatására
(7. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

17./

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése” címő TIOP – 3.4.2. – 08/1-2008-0090 azonosító
számú pályázat támogatási szerzıdésének megkötésére
(11. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázati
program keretében kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyására
(14. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19./

Közrend és közbiztonság erısítése érdekében településırök alkalmazása
(15. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

20./

Javaslat az Okmányiroda tetıfelújítása tárgyában saját forrás biztosítására
(18. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21./

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

22./

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
módosítása
(22. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Társulás

Társulási

Megállapodásának
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23./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
(23. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24./

Projektmenedzser alkalmazása a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009.-0003 pályázati program
keretében
(24. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

25./

Javaslat a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
módosításának elıkészítésére
(25. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

25./

Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat
benyújtására
(26. számú elıterjesztés
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı

26./

Interpellációk, kérdések:
- Tóthi János interpellációja a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökéhez
„Száguldás” címmel.
- Tóthi János interpellációja a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökéhez:
„Félelem” címmel.
- Tóthi János interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez „Csemeték” címmel.
- Dr. Hadházy Ákos interpellációja Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzıhöz:
„Őrtechnika a helyi járatú autóbuszokon” címmel
- Halmai Gáborné kérdése Szeleczki József igazgatóság vezetıhöz: „pavilon az
önkormányzat épülete elıtt” címmel.

ZÁRT ÜLÉS:
27./

Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(17. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (…) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) KT. számú rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 1/2010. (II. 10.) rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009.
(III.30.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….) rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság határozata a következı: a bizottság az
alábbi kivételekkel elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Helyi Építési Szabályzat módosítását:
a bizottság nem támogatja a 18. sorszámú (Allende utcában garázsépítési lehetıség biztosítása), a
22. sorszámú (Sárköz u. – Csatári u. – Istifán gödre által határolt tömbbelsı feltárása), valamint a
23. sorszámú (Sárköz utcától északra útnyomvonal felülvizsgálat) módosítási javaslatot.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság
döntését támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatát, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
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1/A/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Településrendezési terv módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 36/2004. (II.26.) szekszárdi öh. számú
határozatával elfogadott településrendezési tervet az
alábbiak szerint módosítja:
1. A közgyőlés nem támogatja a 18. sorszám alatt
szereplı Allende utcai garázsépítési lehetıség
biztosítását.
2. A közgyőlés nem támogatja a 22. sorszám alatt
szereplı Sárköz u. – Csatári u. – Istifán gödre által
határolt tömbbelsı feltárását.
3. A közgyőlés nem támogatja a 23. sorszám alatt
szereplı Sárköz utcától északra útnyomvonal
felülvizsgálatát.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 2/2010. (II. 10.) rendelete a
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2004.
(III.1.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2010. (….) rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság a rendelet-tervezet 1. §-ában szereplı
„B” változat elfogadását javasolja a közgyőlésnek.
Horváth István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
véleményét is megkérték, és a kamara javaslatának megfelelı a bizottság által támogatott
változat.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 3/2010. (II. 10.) rendelete a
közterületek
használatáról
szóló
1/2009.
(II.3.)
szekszárdi
ör.
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
4./

Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenırzésének tapasztalatairól
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
1/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenırzésének
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat
1. 2008. évi központi költségvetésbıl származó IX.
Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezetben
szereplı hozzájárulásai, támogatásai év végi
elszámolásának szabályszerősége tárgyában a
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális
Igazgatósága Államháztartási Iroda által végzett
felülvizsgálatról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
2. Felkéri a Költségvetési Elszámoló Szervezetet és
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vizsgálat
eredményét az érintett intézményekkel ismertesse.
A vizsgálat kapcsán készült intézkedésekrıl
tájékoztassák a fenntartót.
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3. Figyelemmel a 2009. évi költségvetésérıl szóló
5/2009.(III.4.) szekszárdi ör. számú rendelet 16. §
(2) bekezdésére az intézmények tárgyévi
költségvetése a jogtalanul felvett támogatás
összegével módosításra kerül.
Határidı: 2010. április 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Bay Attila KESZ vezetıje

5./

Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést. A bizottsági ülésen megállapítást nyert, hogy a foglalkoztatás nagy hatással van
a város tisztaságára.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A tavalyi évben 235 fıt foglalkoztattak ebben a formában. Kezdetben
mintegy 320 fı foglalkoztatásával számoltak, de ennek ellenére nem élhetı meg ez kudarcként,
mivel az anyag készítésekor még nem volt ismert néhány fontos tényezı, amely a foglalkoztatást
befolyásolja: a foglalkoztatni kívántak egészségügyi és mentális állapota, továbbá a munkához
való hozzáállásuk. Az idei évben ezeket a tényezıket már igyekeztek figyelembe venni, és ennek
megfelelıen készítették el az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Ez egy nagyon fontos program. A Mentálhigiénés Mőhely is részt vesz a
programban az ı feladatuk az elızetes egyeztetés, kapcsolattartás.
Tóthi János: Öröm volt látni, hogy a „Szépítsük Együtt Szekszárdot” program keretében
mennyien vettek részt. Ezzel kapcsolatban javasolja, hogy jobban szervezzék meg a munkát, és
követeljék meg a munkavégzést. Javasolja továbbá, hogy kisebb csoportokba osszák be az
embereket. Tapasztalata szerint a foglalkoztatottak nem dolgozzák végig a munkaidıt, ezért
javasolja, hogy szállítsák ki ıket a munkaterületre, és hozzák is vissza, így ellenırizhetıbb lenne
a munkaidı betartása.
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Horváth István: Borkó Gábor kiválóan szervezte a munkát, minden reggel eligazítást tartott,
többször is sor került a foglalkoztatottak szondáztatására. Visszautasítja a képviselı úr által
elmondottakat.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
2/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv
végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szociális igazgatásról és ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény alapján a 2009. évi
szóló
beszámolót
közfoglalkoztatási
tervrıl
elfogadja.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester

6./

Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A Szociális Kerekasztal, valamint a Munkaügyi Központ is
elfogadásra javasolja a tervet a közgyőlés részére.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy a jövıben a Civil Kerekasztalt is vonják be az elıkészítésbe.
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Amreinné dr. Gál Klaudia: A szociális ellátásokról szóló törvény elıírja, hogy azok a
szervezetek vonhatók be a közfoglalkoztatásba, melyeknek az önkormányzati feladatellátásra
kötött megállapodásuk van. Az elıkészítı munka nagyon alapos volt.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés, melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
3/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
2010. évi közfoglalkoztatási terv
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szociális igazgatásról és ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése
alapján
az
Önkormányzat
2010.
évi
közfoglalkoztatási tervét elfogadja.
Az elfogadott közfoglalkoztatási terv a határozat
mellékletét képezi.
2. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a közfoglalkoztatási tervben szereplı
elıirányzatokat a 2010. évi költségvetésérıl szóló
rendeletébe építse be.
3. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a közfoglalkoztatási tervet küldje meg a
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális
Igazgatósága, valamint a Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltség és
Szolgáltató Központ részére.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. február 4.
A 2. pont tekintetében: 2010. február 15.
A 3. pont tekintetében: 2010. február 9.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12
7./

Javaslat
a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselıi
részére
2010.
évi
teljesítménykövetelmények meghatározásához szükséges kiemelt célok megállapítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést azzal, hogy a bőnmegelızési koncepció elkészítése kerüljön át a
Szociális és Gyámhivatal feladatai közé.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést a Mővelıdési és Oktatási Bizottság javaslatával együtt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal
elfogadott:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
4/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Köztisztviselık 2010. évi teljesítménykövetelményei
meghatározásához szükséges kiemelt célok
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a köztisztviselık 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı kiemelt
célokról szóló elıterjesztést és a következı
határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
kiemelt céljait e l f o g a d j a .
A kiemelt célok a határozat mellékletét képezik.
2.) A Közgyőlés felkéri Szekszárd Megyei Jogú
Város Aljegyzıjét, hogy a köztisztviselık 2010. évi
egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
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Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester

8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága 2010. évi
teljesítménykövetelményei alapját képezı kiemelt célok meghatározása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Az elıterjesztést kitér arra, hogy az M6-os autópálya elkészültével milyen új
feladatok hárulnak majd a Tőzoltóságra. Az elmúlt idıszakban jelentısen bıvült a Tőzoltóság
eszközállománya.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
5/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Tőzoltóság 2010. évi teljesítménykövetelményei
alapját képezı kiemelt célok
1.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltósága
részére a 2010. évre vonatkozó teljesítmény
követelmények alapját képezı kiemelt célokat
elfogadja.
A kiemelt célok a határozat mellékletét képezik.
2.)
A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy e
határozattal
elfogadott
kiemelt
célok
figyelembevételével állapítsa meg a tőzoltó
parancsnok részére a teljesítménykövetelményeket,
és a tárgyév végéig értékelje a munkateljesítményét.
3.)
A közgyőlés felkéri a tőzoltóparancsnokot a
személyi állomány tekintetében az egyéni
teljesítménykövetelmények elkészítésére.
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Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

9./

Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2010. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság határozata a következı: a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja a „Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására” címő
elıterjesztés határozati javaslatát az alábbi kiegészítéssel: a Nevelési-oktatási intézményekre
vonatkozó teljesítménycéloknál az 5. pontot az alábbiak szerint javasolja módosítani: „A
pontosság legyen alapvetı követelmény a normatív támogatások igénylésének és
felhasználásának nyilvántartásánál.” A Nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó
teljesítménycéloknál a 6. pontot az alábbiak szerint javasolja módosítani: „Kiemelt figyelmet
fordítson az oktatás minıségének javítását célzó pályázati pénzek célirányos felhasználására.”
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
6/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Önkormányzati
intézményvezetık
2010.
évi
teljesítménykövetelményeinek
meghatározásához
szükséges kiemelt célok

I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése 2010. évre a következı kiemelt
teljesítménycélokat állapítja meg:
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Nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan:
1. A nevelési-oktatási intézmény mőködése feleljen
meg
a
közoktatást
érintı
hatályos
jogszabályokban, valamint az intézményi belsı
szabályozó dokumentumokban megfogalmazott
elveknek.
2. Az intézmény folyamatosan biztosítsa a minıségi,
a gyermekek, tanulók fejlıdését segítı nevelést,
oktatást, szakszolgáltatást.
3. Az intézmény kísérje figyelemmel a profiljába
tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására.
Gazdálkodási
feladatait
a
rendelkezésre álló források optimális, takarékos,
hatékony felhasználásával valósítsa meg.
4. Folyamatosan kísérje figyelemmel és elemezze az
intézményfenntartás költségeit, a méret és
költséghatékonyság, takarékosság szempontjaira
is tekintettel, szorgalmazza a feladatok társulás
keretében történı ellátását.
5. A pontosság legyen alapvetı követelmény a
normatív
támogatások
igénylésének
és
felhasználásának nyilvántartásánál.
6. Kiemelt figyelmet fordítson az oktatás
minıségének javítását célzó pályázati pénzek
célirányos felhasználására.
7. Elıterjesztésével, javaslataival, a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
8. Segítse elı a Költségvetési Elszámoló Szervezet,
a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság és a nevelési-oktatási intézmények
közötti együttmőködés erısítését és folyamatos
fenntartását.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza mint közmővelıdési feladatot ellátó intézmény
vonatkozásában:
1. Az önkormányzat közmővelıdési rendeletében
foglalt feladatokat teljesítse, az intézményi belsı
szabályozó dokumentumokban megfogalmazott
elveknek való megfelelést biztosítsa.
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2. Az intézmény az önkormányzat mővelıdési
feladatait jó felkészültségő, magas teljesítményt
nyújtó, jól motiválható szakemberekkel valósítsa
meg. Kezelje kiemelt feladatként a városi
rendezvények,
ünnepek
elıkészítését,
megszervezését.
3. A település népességmegtartó erejének növelése
érdekében törekedjen az ifjúság értékalkotó
szabadidıs tevékenységének kialakítására.
4. Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és európai uniós pályázati
lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására.
Gazdálkodási
feladatait
a
rendelkezésre álló források optimális, takarékos,
hatékony felhasználásával valósítsa meg.
5. Elıterjesztésével, javaslataival a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
6. Segítse elı a Költségvetési Elszámoló Szervezet,
a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság és a Babits Mihály Mővelıdési Ház
és
Mővészetek
Háza
együttmőködésének
erısítését és folyamatos fenntartását.
7. Törekedjen a kulturális területen mőködı civil
szervezetekkel való együttmőködés erısítésére,
valamint a Kiemelkedı Mővészeti Együttesekkel
való
együttmőködésre.
A
rendezvényterv
kialakításakor vegye figyelembe az együttesek
kiemelt mővészeti programjait.
A Városi Sport- és Szabadidıközpont mint sport
feladatot ellátó intézmény vonatkozásában:
1. Az intézmény mőködése feleljen meg a sport
tevékenységet érintı hatályos jogszabályokban,
valamint az intézményi belsı szabályozó
dokumentumokban megfogalmazott elveknek.
2. Törekedjen az ifjúság értékalkotó szabadidıs
tevékenységének kialakítására. Olyan értékeket
közvetítsen, amely hozzájárul a lakosság
egészségi állapotának megırzéséhez, javításához,
valamint a szabadidı hasznos eltöltéséhez.
3. Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és európai uniós pályázati
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lehetıségeket, törekedjen bevételi források
felkutatására.
Gazdálkodási
feladatait
a
rendelkezésre álló források optimális, takarékos,
hatékony felhasználásával valósítsa meg.
4. Elıterjesztésével, javaslataival a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját
5. Segítse elı a Költségvetési Elszámoló Szervezet,
a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai
Igazgatóság
és
a
Városi
Sportés
Szabadidıközpont együttmőködésének erısítését
és folyamatos fenntartását.
6. Törekedjen a sport és ifjúság területén mőködı
civil
szervezetekkel
való
együttmőködés
erısítésére.
A szociális, egészségügyi és gyermekjóléti –
gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában
1. A szociális és gyermekjóléti intézmény mőködése
feleljen meg a mindenkori hatályos ágazati
jogszabályokban a mőködési engedély alapját
képezı intézményi szakmai programban, valamint
az
intézmény
belsı
dokumentumaiban
megfogalmazott elveknek, követelményeknek.
2. Az intézmény a helyi, illetve a központi
költségvetésbıl biztosított normatívák keretein
belül törekedjen a profiljába tartozó ellátások
színvonalas megvalósítására.
3. Az ágazatát érintı szakmai továbbképzéseken,
intézményvezetıi értekezleteken lehetıség szerint
vegyen részt, gondoskodjon továbbá az irányítása
alá tartozó intézmény dolgozóinak szakmai
továbbképzésérıl, a szerzett tapasztalatok
gyakorlatban történı alkalmazásáról.
4. Az intézmény folyamatosan kísérje figyelemmel a
profiljába tartozó hazai és Uniós pályázati
lehetıségeket.
5. Gazdálkodási feladatait a rendelkezésre álló
pénzügyi források optimális, takarékos, hatékony
felhasználásával valósítsa meg, figyelemmel az
önkormányzati
intézményrendszer
általános
helyzetére.
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6. Elıterjesztéseivel, javaslataival a fenntartói
döntések határidıre történı maradéktalan
végrehajtásával segítse elı a közgyőlés és a
bizottságok munkáját.
A
Költségvetési
vonatkozásában:

Elszámoló

Szervezet

1. Az intézmény mőködése feleljen meg a
mindenkor hatályos ágazati jogszabályokban,
valamint az intézmény belsı dokumentumaiban
megfogalmazott elveknek, követelményeknek.
2. Mőködjön közre az intézmények költségvetésének
elkészítésében, év közben az elıirányzat
módosítások és átcsoportosítások végrehajtásában.
3. Biztosítsa, hogy az intézmények vagyonának
nyilvántartása megfeleljen az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltaknak.
4. Gondoskodjon a KESZ pénzügyi és számviteli
szabályzatainak
elkészítésérıl,
folyamatos
aktualizálásáról,
ezekrıl
tájékoztassa
az
intézményeket.
5. A közbeszerzési szabályzatban foglaltaknak
megfelelıen gondoskodjon az intézmények és a
helyben
központosított
közbeszerzéshez
csatlakozó gazdálkodó szervezetek közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításáról.
6. A rendelkezésére álló engedélyezett létszámmal
biztosítsa, hogy az intézményekben a gazdasági
munkatársak elvégezzék azokat a napi pénzügyi,
munkaügyi feladatokat, amelyek szükségesek az
intézmény szabályozott mőködéséhez (étkezési,
anal, IMI program mőködtetése, házipénztárak
kezelése stb.).
7. Biztosítsa az intézmények beszerzéseinek
pénzügyi rendezését a házipénztárakon és a banki
átutalásokon keresztül.
8. Ellenjegyzési jogkörénél fogva gondoskodjon
arról,
hogy
az
intézmények
a
kötelezettségvállalások során a jogszabályokat, az
önkormányzati rendeleteket, valamint a belsı
szabályzatokat betartsák.
9. A számviteli nyilvántartások és a bizonylati rend
alapján biztosítsa, hogy az intézmények számviteli
beszámolói a számviteli törvényben és a hatályos,
az államháztartás szervezeti, beszámolási és
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könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló
Kormányrendeletben
meghatározott
alapelveknek, valamint tételes elıírásoknak
megfelelıen készüljenek el.
10. A zökkenımentes munkavégzés érdekében
mőködjön közre a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatósággal.
II. A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy e
határozattal
elfogadott
kiemelt
célok
figyelembevételével
állapítsa
meg
az
intézményvezetık
részére
a
teljesítménykövetelményeket, és a tárgyév végéig
értékelje
az
intézményvezetık
munkateljesítményét.
Határidı:
I. pont tekintetében: 2010. február 4.
II. pont tekintetében: 2010. február 28., illetve
2010. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

10./

Javaslat Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Program szekszárdi rendezvényeinek
támogatására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést. Az elıterjesztésben szereplı összeget kéri szerepeltetni
a határozati javaslatban.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
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Csillagné Szántó Polixéna: Elmondja, hogy a programban szereplı Mészöly Miklós Emléknap
már megvalósult, Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Mészöly Miklós
Emlékplakettet kapott.
Halmai Gáborné: Az MSZP Frakció támogatja a programot.
Horváth István: Kiegészítésként elmondja, hogy a Szekszárdi Szüreti Fesztivál a tavalyi évben
nem kapott semmilyen támogatást, mégis Magyarország három legjobb rendezvénye közé
tartozott.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
Németh Zoltán nem vett részt a szavazásban.
7/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Program
szekszárdi rendezvényeinek támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése örömmel veszi tudomásul, hogy a
Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa hivatalos
társprogramjaiként az 1. számú mellékletben
rögzített szekszárdi események felvételre kerültek.
A közgyőlés megköszöni a rendezvényeket
elıkészítı EKF-Team munkáját.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
az
EKF
társprogramok
megvalósításához az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében külön soron 2.563.000 Ft-os
keretet biztosít a Mőködési Tartalék Keret terhére.
3. A közgyőlés a pénzügyi keret felhasználásával a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságát bízza meg. A
szükséges megállapodások elkészítésére felkéri a
Polgármesteri Hivatalt.

Határidı:
1. pont tekintetében: 2010. február 4.
2. pont tekintetében: 2010. február 15.
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3. pont esetében: 2010. február 26., illetve
folyamatos
Felelıs:
1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság vezetı
3. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia
aljegyzı

11./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi elızetes beszerzési
tervére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: A kiegészítés kiosztásra került az ülésen, azzal együtt kéri elfogadni
az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést, és felkérte az 1-5. pontokban szereplı pályázati eljárások felelısét és
lebonyolítóját, hogy a közbeszerzési, illetve meghívásos pályázati eljárás feltételeit úgy alakítsa
ki, hogy lehetıség legyen kisebb, lehetıleg helyi vállalkozások ajánlattételére is.
Horváth István: Véleménye szerint az egész tervre is vonatkozhat ez.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
8/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
2010. évi elızetes beszerzési terv
1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2010. évre
vonatkozó Elızetes Beszerzési Tervét elfogadja.
Az elızetes beszerzési terv a határozat mellékletét
képezi.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a
Közbeszerzési Szabályzat 5.1. pontja alapján
gondoskodjon a tervben szereplı beszerzési igények
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felülvizsgálatáról, szükség esetén a változások
átvezetésérıl, valamint az Önkormányzat 2010. évi
Közbeszerzési Tervének elkészítésérıl.
Határidı:
1.) pont tekintetében: 2010. február 15.
2.) pont tekintetében: 2010. április 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

A közoktatási intézmények 2009. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatai
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

Csillagné Szántó Polixéna: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.
9/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Közoktatási intézmények 2009. évi szakmai és
tanügy-igazgatási ellenırzésének tapasztalatai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Gyermeklánc Óvoda és a Babits
Mihály Általános Iskola átfogó szakmai, illetve az I.
Béla Gimnázium tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatairól szóló elıterjesztést elfogadja.
A közgyőlés mindhárom intézmény vezetıjének és
nevelıtestületének köszönetét fejezi ki a magas
színvonalú munkáért.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester
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Jobban Zoltán 10 óra 08 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
13./

Csatlakozás Tolna Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és
Fejlesztési tervéhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
10/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Csatlakozás
Tolna
Megye
Közoktatási
Feladatellátási, Intézményhálózat-mőködtetési és
Fejlesztési tervéhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy Tolna
Megye
Közoktatási
Feladat-ellátási,
Intézményhálózat-mőködtetési
és
Fejlesztési
Tervéhez csatlakozva annak végrehajtásában, az
abban rögzített elvek szerint részt kíván venni, s a
továbbiakban azt a közoktatási feladatokkal
kapcsolatos döntései alapjának tekinti.

Határidı: 2010. február 4., illetve folyamatos
Felelıs: Horváth István polgármester

14./

Javaslat a Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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11/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Német Színház lakásbérleti
meghosszabbítása

jogviszonyának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Német Színház kérelmére a
Szekszárd, Flórián u. 5. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú I. emeleti 1,5 szoba összkomfortos, 53 m2
alapterülető önkormányzati lakásra, illetve a Kinizsi
u. 2. fsz. 2. sz. alatti összkomfortos, 27 m2
alapterülető önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti
jogviszonyt 2010. december 31-ig meghosszabbítja.
A közgyőlés a bérleti díjat 600,- Ft/m2 összegben
állapítja meg.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok
elkészítésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató

15./

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Felügyelı Tanácsába
történı delegálásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth István: Kéri a javaslatokat.
Kerekes Csaba: A FIDESZ Frakció Dr. Balás Ákos képviselı urat javasolja delegálni.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
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12/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Delegálás a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza Felügyelı Tanácsába
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
tv., továbbá a kórházi felügyelı tanácsról szóló
23/1998. (XII.27.) EüM rendelet felhatalmazása
alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórházának Felügyelı Tanácsába Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának képviseletére
Dr. Balás Ákos képviselı urat
delegálja.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
határozatot küldje meg a Tolna Megyei
Önkormányzat elnökének.
Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

16./

Javaslat Betegápolási Alapítvány támogatására
Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna a Mővelıdési és Oktatási Bizottság elnöke

Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
13/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Javaslat a Betegápolási Alapítvány támogatására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mővelıdési és Oktatási Bizottság
2009. évi Tartalék Keretébıl átcsoportosított keret
terhére 80 eFt támogatást nyújt a Betegápolásért
Alapítvány számára.
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2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a 2010. évi költségvetési rendeletbe építse
be az átcsoportosítást, készítse el a támogatási
szerzıdést, és gondoskodjon a támogatási összeg
átutalásáról.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester

17./

Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése” címő TIOP – 3.4.2. – 08/1-2008-0090 azonosító
számú pályázat támogatási szerzıdésének megkötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csillagné Szántó Polixéna nem vett részt a szavazásban.
14/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Támogatási szerzıdés megkötése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090
azonosító számon regisztrált, „Adj esélyt az

elesetteknek!-Szekszárdi
Hajléktalan
Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerősítése” címő pályázathoz szükséges
többlet saját forrás összegét biztosítja, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy építse be a város a
2010. évi költségvetésének pályázati kerete
terhére.
A közgyőlés a pályázat
26.666.638 Ft-tal jóváhagyja.

összköltségvetését
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás

2010. év
2.377.964

Hitel
Támogatásból igényelt
összeg
Egyéb támogatás
(nevesítve)

24.288.674
0

Egyéb forrás

0

Összesen

26.666.638

Összköltségvetés

26.666.638

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert a pályázat
Támogatási Szerzıdésének aláírására, az
aljegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. február 04.
Felelıs: Horváth István polgármester

18./

Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázati
program keretében kötendı megbízási szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

28
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csillagné Szántó Polixéna nem vett részt a szavazásban.
15/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel KEOP-7.1.3.0/B2008-0001 pályázati program keretében kötendı
megbízási szerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
kötendı megbízási szerzıdés tervezetet jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás
határozat
mellékletét
képezı
aláírására.
Határidı: 2010. február 04.
Felelıs: Horváth István polgármester

Kerekes Csaba 10 óra 18 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
19./

Közrend és közbiztonság erısítése érdekében településırök alkalmazása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Jelzi, hogy a déli városrészbe nem tudnak gyakran járni a közterület-felügyelık.
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozza ki, hogy melyik személyek látják el az egyes
körzeteket.
Horváth István: 2006-ig 6 fı volt a közterület-felügyelık létszáma, 2008-ra további 4 fıvel
bıvült, további 4 kismotort és 1 gépkocsit is beszerzett a város. A jelenlegi létszámot ezzel a
pályázattal további 13 fıvel kívánják bıvíteni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Balás Ákos nem vett részt a szavazásban.
16/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Közrend és közbiztonság erısítése
településırök alkalmazása

érdekében

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a közrend és a közbiztonság erısítése
érdekében
támogatja
a
településırök
alkalmazására irányuló pályázat benyújtását az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz,
valamint
jóváhagyja
a
13
vagyonır
foglalkoztatását.

2.

A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
tájékoztassa
a
foglalkoztatható
vagyonıröket, továbbá felkéri az aljegyzıt a
munkaszerzıdések aláírására.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

20./

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

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Balás Ákos, Dr. Tóth Csaba Attila nem vettek részt a szavazásban.
17/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról

közgyőlési

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
242/2009. (XI.19.), 254/2009. (XI.19.), 262266/2009. (XII.17.), 268-275/2009. (XII.17.),
277-278/2009. (XII.17.), 280-283/2009. (XII.17.),
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285-287/2009. (XII.17.), 288/2009. (XII.17.)
szekszárdi öh. 1.,2., 4. pontjai végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekrıl szóló beszámolót tudomásul veszi.
2. A közgyőlés a 216/2009. (X.1.) szekszárdi öh.
számú határozat 1. és 2. pontját visszavonja.
3. A közgyőlés a 259/2009. (XII.9.) szekszárdi öh.
számú határozatának határidejét 2010. március
31-ig meghosszabbítja.
4. A közgyőlés a 258/2009. (XII.9.) szekszárdi öh.
számú határozatot a következık szerint módosítja:
„1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei
Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által 2008. május 22. napján
kötött és 2009. július 3. napján módosított
Társulási Megállapodás módosítását az 1. sz.
melléklet szerint, a Társulási Megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2. sz.
melléklet szerint jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodás módosítását aláírja,
valamint az aljegyzıt, hogy a szükséges
dokumentációkat ellenjegyezze.
2. A Közgyőlés a Tolna Megyei Önkormányzattal
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást köt
a 3. számú melléklet szerint.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást
aláírja, valamint az aljegyzıt, hogy a szükséges
dokumentációkat ellenjegyezze.
3. A Közgyőlés a Szekszárd MJV Önkormányzata és
Tolna Megyeri Önkormányzat által benyújtott
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének
javítása
a
Vármegyeháza
és
környéke
felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006 azonosító számú konzorciumi projektet
830.863.792 Ft beruházási összköltséggel – ezen
belül 615.277.724 Ft támogatás, 215.586.068 Ft
saját erı – jóváhagyja.
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4. A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a
2010. évi költségvetésében a „Szekszárd Megyei
Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” címő,
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú
projektet szerepelteti. A Projektgazda beruházását
40.124.167 Ft összköltséggel – ezen belül
10.031.042 Ft a felhalmozási kiadások között,
valamint 30.093.125 Ft a felhalmozási célú
bevételek között – jóváhagyja.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı”
5. A közgyőlés a 279. számú szekszárdi öh. számú
határozat 1. pontját a következı szerint módosítja:
1. „Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint az
e törvény végrehajtásáról rendelkezı rendelkezı
356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az
Egészségügyi Gondnokság vezetıjének
Dölles Lászlónét
(szül. hely: Ozora, szül. idı: 1958. november 16.,
an.:Ortnel Julianna, lakcím: 7100 Szekszárd,
Zrínyi u. 83/b.)
nevezi ki 2010. január 9. napjától kezdıdıen
határozatlan idıre.”
6. A közgyőlés a 284/2009. 8XII.17.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2010. február 28.
napjáig meghosszabbítja.
Határidı:
Az 1.,2 és 5. pontok tekintetében: 2010. február
4.
A 3. pont tekintetében: 2010. március 31.
A 4. pont tekintetében: 2010. február 15.
A 6. pont tekintetében: 2010. február 28.
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Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

21./

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek 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 19 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
18/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati
Regionális Társulás létrehozásáról szóló 2005. július
12-én kelt Társulási Megállapodást az 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal módosítja és a
Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét
a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a
helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 5. §
(2) bekezdése alapján.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
határozatot és annak mellékleteit küldje meg a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
vezetıjének.
Határidı: 2010. február 10.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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22./

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Javasolja, hogy emeljék fel a kötelezettségvállalás mértékét.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
19/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő Kft. részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamő
Kft. alapító tulajdonosa felhatalmazza az ügyvezetıt,
hogy az alapító okiratban foglalt korlátozástól
eltérıen az 1 db - 13.814.262.- Ft +ÁFA értékő GCMS – QP2010 PLUS laboratóriumi mőszer
vásárlásához kapcsolódó szerzıdést aláírja.

Határidı: 2010. február 4.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

23./

Projektmenedzser alkalmazása a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009.-0003 pályázati program
keretében
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 19 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
20/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 pályázat keretében
1
fı
projektmenedzser
határozott
idejő
foglalkoztatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a TÁMOP-3.2.3-08/22009-0003
pályázat keretében 1 fı
projektmenedzser
határozott
idejő
foglalkoztatását.
2. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy az 1 fı létszámot építse be a 2010. évi
költségvetési rendeletbe.
3. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
munkaszerzıdés elıkészítésére, és az aljegyzıt az
aláírásra.
Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kerekes Csaba 10 óra 28 perckor visszatért az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
24./

Javaslat a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
módosításának elıkészítésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni 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 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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21/A/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának
elıkészítése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális
életének javítása a Vármegyeháza és környéke
felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006 azonosító számú projekt megvalósításáról
és 5 éves fenntartásáról Önként vállalt feladatként
gondoskodik, valamint a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatában nevesítetten szerepelteti.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a következı ülésre készítse elı a szervezeti
és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
Kgy. rendelet módosítását, és terjessze azt a
közgyőlés elé.
Határidı: 2010. február 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

25./

Javaslat bölcsıdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó
pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Szeleczki József igazgatóság vezetı

Szeleczki József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Csernus Péter: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy mindhárom intézmény felújítása történjen meg.
Tóthi János: Felhívja a figyelmet arra, hogy a déli városrészben nincs bölcsıdei ellátási
lehetıség.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.
21/2010. (II.4.) szekszárdi öh.
Bölcsıdék
és
közoktatási
intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése támogatja az
1/2010. (I. 19.) rendeletben szabályozott
bölcsıdék és közoktatási intézmények
infrastrukturális
fejlesztése,
valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl
szóló ÖM rendelet alapján kiírt pályázati
felhívásra egy pályázat benyújtását, valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtott
pályázathoz szükséges önerıt a város 2010.
évi
költségvetésében
nevesítetten
szerepeltetni fogja.

2.

A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Mezıgazdasági
Bizottságot,
hogy
az
elıterjesztésben szereplı beruházásokból egy
projektet benyújtásra javasoljon, valamint
saját hatáskörben döntsön a szükséges
önerırıl 4.000.000 Ft erejéig.

Határidı: 2010. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári
László
a
Gazdasági
Mezıgazdasági Bizottság elnöke

és

Horváth István 10 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı, az ülés
vezetését dr. Haag Éva alpolgármester veszi át.
26./

Interpellációk, kérdések:
-

Tóthi János interpellációja a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökéhez
„Száguldás” címmel.

Tóthi János: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság készíti elı a városüzemeltetést érintı
költségvetési-tervezetet. A városban négy győjtıút található észak-déli irányban, amelybıl három
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közlekedési jelzılámpával, és kijelölt gyalogátkelıhellyel van ellátva. A Béla király tértıl a
Csatári torokig tartó útra terelıdik a gépjármőforgalom jelentıs része, itt nincsenek közlekedési
lámpák, csak két kijelölt gyalogátkelıhely van, továbbá nincsenek forgalomcsökkentı akadályok.
Mindezek hiánya lehetıvé teszi a gépjármővek akadálymentes száguldását. Az elmúlt idıszakban
több közlekedési baleset történt ezen a szakaszon. 2005. szeptember 25-én elkészült egy
tanulmányterv az Alisca győjtıút sebesség korlátozására vonatkozóan. A tervet minden évben
szerepeltette a képviselıi javaslatai között. Véleménye szerint az Alisca u. – Barátság u. – Cseri
J. utcai nagy keresztezıdés megoldaná ezt a problémát: egy sebességcsökkentı sziget
kialakításával egyszerre készülhetne el a XII. választókerülethez tartozó Alisca u. 1. – 7. számú
lépcsıházak járdájának meghosszabbítása az útkeresztezıdésig, amely jelenleg kivezet a
forgalmas úttestre. Mikor épül meg a sebességcsökkentı sziget az Alisca u. – Barátság u. – Cseri
J. utcai nagy keresztezıdésben?
Ács Rezsı: A bizottsági elnök távollétében válaszol a kérdésre. A költségvetés oldaláról a
probléma az, hogy szőkös a keret. Egyetért a problémával. Meg kell vizsgálni, hogy a megoldás
eddig miért nem történt meg. Közlekedésbiztonsági szempontból viszont az egész várost felül
kell vizsgálni. A költségvetés készítésénél külön kitérnek majd erre.
Tóthi János: Elfogadja a választ.
-

Tóthi János interpellációja a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnökéhez:
„Félelem” címmel.

Tóthi János: A Csalogány utca 19-24. szám alatti társasházak kivezetı útja az Alisca utcai
győjtıútra csatlakozik. A gyalogosan közlekedı gyerekek itt mennek át a Baka István Általános
Iskolába, a felnıttek a Penny és a Lidl bevásárló központok irányába. A lakók már több
alkalommal megkeresték azzal a kéréssel, hogy mikor közlekedhetnek egy kijelölt gyalogátkelı
helyen un. „zebrán”. Minden évben kérte ennek a balasetveszélyes átkelésnek a biztonságossá
tételét. 2010. évre vonatkozóan újból kéri. Mikor készül el a balesetveszélyt megszüntetı
gyalogátkelıhely?
Ács Rezsı: Szeleczki József igazgatóság vezetı segítségét kéri a válaszadásban.
Szeleczki József: A válasza ugyanaz, mint az elızı interpellációra adott válasz. Akkor lehetséges
a megvalósítás, ha a közlekedési hatóság a kijelölést megteszi. A feltételeket ehhez biztosítani
kell. Elı fogják készíteni az eljárás megindítását, a költség-tervezetet pedig a Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság elé fogják terjeszteni jóváhagyás céljából.
Tóthi János: Elfogadja a választ.
-

Tóthi János interpellációja Ács Rezsı alpolgármesterhez „Csemeték” címmel.

Tóthi János: 2009. október 15-én a Tolna Megyei Népújságban örömmel olvasott a Gemenc
Erdı és Vadgazdaság Zrt. kezdeményezésérıl, mely szerint minden születendı gyermeknek
ültetnek egy fát. 2009. október 17-én az aljegyzı asszonyhoz írott levelében két helyszínt jelölt
meg a lakók javaslata alapján: a Baka István Általános Iskola és a garázsok feletti területet.

38
Többszöri érdeklıdésére az aljegyzı asszony nem tudott választ adni. A Gemenc Erdı és
Vadgazdaság Zrt. által tartott megbeszélésen közölték, hogy Szekszárdon december 4-re tervezik
a faültetési akciót. Többször érdeklıdött a hivatalban az akcióról, de nem kapott felvilágosítást. A
Szekszárdi Vasárnap 2009. november 29-i számában megjelent, hogy az 504-127-es
telefonszámon lehet érdeklıdni az akcióról. A lakók közül többen felhívták, hogy nem kaptak
tájékoztatást a megadott számon, mert a hivatalt nem informálta az alpolgármester úr. Tolna
megye 17 települése közül sok helyen megvalósult már ez a szép kezdeményezés. A sajtóban
megjelent cikkek a valóságot közölték-e a faültetési akcióval kapcsolatban? Ha igen, a hivatal és
a képviselık errıl miért nem kaptak tájékoztatást? Szekszárdon miért maradt el a 300 db fa
ültetése, amit a lakosság jónak tartott, és szívesen jöttek volna segíteni? Kora tavasszal
megvalósul-e a Gemenc Erdı és Vadgazdaság Zrt. kitőnı kezdeményezése? Mikor örülhetnek az
újszülött csemeték a facsemetéjüknek?
Ács Rezsı: Az akció tavasszal meg fog valósulni. Szeptemberben megkezdték a tárgyalásokat a
Gemenci Erdı és Vadgazdaság Zrt-vel, azonban idıpont egyeztetés miatt elcsúszott a faültetés,
de tavasszal meg kívánják valósítani.
Tóthi János: Elfogadja a választ.
-

Dr. Hadházy Ákos interpellációja Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzıhöz:
„Őrtechnika a helyi járatú autóbuszokon” címmel

Dr. Hadházy Ákos: A közelmúltban a helyi tömegközlekedés sok tekintetben megújult. Az
autóbuszokat mőholdas követırendszerrel szerelték fel. A pontosság nagyon fontos a helyi
tömegközlekedésben is. A közelmúltban sétált a városban, és kíváncsiságképpen megnézte az
éppen érkezı autóbusz menetrendjét, és azt tapasztalta, hogy négy perccel elıbb elhaladt a
megálló mellett, nem is állt meg. Megkérte a Gemenc Volán Zrt-t, hogy nézzenek utána ennek, és
megerısítették, hogy valóban ez történt. Ha valaki ezzel a járattal szeretett volna menni, és két
perccel elıbb megy a megállóba, azt gondolja, hogy késik a busz, várni fog a hideg téli
idıjárásban. Ha nem pontosan érkeznek az autóbuszok, akkor annak az is lehet a következménye,
hogy elıbb-utóbb csökkenni fog az utasszám. Véleménye szerint ezzel a fejlesztéssel megoldást
találhatnának erre a problémára. Kéri, hogy az ilyen jellegő panaszokat vegyék komolyan.
Szeleczki József: Az önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi tömegközlekedés kihasznált és
hasznos legyen. A rendelkezésre álló technika csak akkor fejti hatását, ha a résztvevık igazodnak
ehhez. Az észrevételeket a szolgáltatást végzı Gemenc Volán Zrt-vel egyeztetni fogják. Ennek a
területnek a továbbfejlesztésével kapcsolatos pályázat folyamatban van, és késıbbi döntés
következménye lesz, hogy milyen mértékben részesül ebbıl az önkormányzat.
Dr. Hadházy Ákos: A mőholdas követırendszerek használatával kapcsolatban mód van arra,
hogy táblákat helyezzenek el a buszmegállókban, amelyek mutatják, hogy mikor fog érkezni a
következı autóbusz. Elfogadja a választ.
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Halmai Gáborné kérdése Szeleczki József igazgatóság vezetıhöz: „pavilon az
önkormányzat épülete elıtt” címmel.

Halmai Gáborné: Többször volt szó arról, hogy a hivatal épülete elıtt gazdátlanul álló pavilont
nem rendeltetésszerően használják. Történt-e változás ebben az ügyben? A tulajdonviszonyt
érintıen milyen változás történt?
Szeleczki József: A tavalyi évben már történt intézkedés ez ügyben, a tulajdonos rendbe is hozta,
de használatát illetıen nincs változás. Attól a kezdeményezéstıl, hogy az önkormányzat
megkaphassa a tulajdonjogot elállt a tulajdonos. Tájékoztatja a közgyőlést arról, hogy a Béla
király tér rendezése során viszont az épületet le kell majd bontani.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 11 óra 15
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta tovább munkáját.
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