Szám: IV.22-36/2008.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. december 19-én (csütörtökön) 9
óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Fajszi Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna, Halmai Gáborné, Csernus Péter, Csillagné Szántó
Polixéna, Dr. Hadházy Ákos, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Ilosfai
Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 18 fı
Ülés közben érkezett: Dr. Tóth Csaba Attila, Schoeck Károly képviselı
Távolmaradását jelezte: Németh Zoltán, Jobban Zoltán, Tóthi János képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
Szeleczki József irodavezetı,
Dr. Faragó Ágnes irodavezetı,
Dr. Fıfai Klára irodavezetı,
Orbán Attila irodavezetı,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft., valamint az
Alisca Terra Kft. ügyvezetı igazgatója,
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Kálóczi Andrea RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat munkatársa,
Posta János az INDIT Közalapítvány kutatásvezetıje,
Dr. Tasnádi Márta Éva a CCa Adó-és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
ügyvezetıje
Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. A meghívóban jelezte, hogy napirend elıtt kerül sor a 60. évet betöltött és
kerek évfordulós polgárok köszöntésére, akik kiemelkedı szerepet töltöttek be a város életében és
életmővükkel jelentısen hozzájárultak a szellemi, kulturális, gazdasági közjó gazdagításához.
Horváth István polgármester köszönti a megjelent állampolgárokat.
A közgyőlés 9 óra 57 perctıl 10 óra 35 percig szünetet tartott. A szünetet követıen Schoeck
Károly, Dr. Tóth Csaba Attila képviselık megérkeznek az ülésterembe, Kerekes Csaba nem tér
vissza az ülésterembe, jelen van 19 fı képviselı.
Horváth István: A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Ismerteti a kiküldött és a kiosztott
anyagban szereplı további napirendi javaslatokat. Kéri, hogy ezeket a közgyőlés vegye fel
napirendjére. Javasolja továbbá, hogy a 320. sz. elıterjesztést a közgyőlés a délutáni órákban
tárgyalja meg, mivel további egyeztetések szükségesek. Javasolja, hogy a 338. sz. elıterjesztés
tárgyalásával kezdje a közgyőlés a munkáját. Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel a zárt ülés
napirendjére az „Alfa-Nova Kft. értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos tulajdonosi
hozzájárulás” címő szóbeli elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık ismertessék a napirenddel kapcsolatos javaslataikat.
Kerekes Csaba: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendrıl a 311. sz. elıterjesztést.
Kıvári László: Interpellációt intéz a polgármesterhez és Halmai Gábornéhoz a MÁV
menetrenddel kapcsolatban.
Dr. Horváth Kálmán: Interpellációt intéz a polgármester úrhoz: „Akit a mozdony füstje
megcsapott” címmel, továbbá kérdést intéz a polgármester úrhoz a város közlekedésével
kapcsolatban.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel Kerekes Csaba javaslatát a 311. sz. elıterjesztés napirendrıl
történı levételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı - 19 igen
szavazattal elfogadott.
Kerekes Csaba nem vett részt a szavazásban.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülésre javasolt – a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı –
elıterjesztések napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 20 fı – 20
igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre javasolt – a kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı –
elıterjesztések napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés –melynek létszáma 20 fı – 17
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott.
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Szavazásra teszi fel a teljes napirendet a módosításokkal együtt, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma – 20 fı – 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

Napirend

1./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti átalakítására
(338. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008.(….) rendelete a
helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(320. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) Kt.
rendelet módosításáról (tervezet)
(318. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008.(…) rendelete a
települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz összegyőjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról
(tervezet)
(323. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (…) rendelete a
köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi
ör. módosításáról (tervezet)
(328. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı díjak használatáról
szóló 7/2008. (II.6.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(326. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete a
közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet)
(327. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete a
kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 37/2006. (XII.19.)
KGY. rendelet módosításáról (tervezet)
(333. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

9./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….) rendelete a
temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV.30.) szekszárdi ör. módosításáról
(tervezet)
(334. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

10./

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve
(314. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(317. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

12./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2009-2012) elfogadására
(332. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

13./

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének
engedélyezése
(321. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Kára irodavezetı

14./

Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása
(325. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Kára irodavezetı

15./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(336. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

16./

Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítására
(300. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı
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17./

Megye-Város társulási megállapodás gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó és
utógondozói ellátás biztosításáról
(271. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18./

Javaslat az állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról szóló szerzıdés
megkötésére
(331. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

19./

Javaslat TÁMOP-3.2.3/08/2 „Építıközösségek
élethosszig tartó tanulásért” pályázat benyújtására
(337. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

20./

Részletfizetés engedélyezése Sióagárd Község Önkormányzata részére
(329. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

21./

Önkormányzati nyilatkozat „mőfüves pálya létesítéséhez” önerı biztosítására
(330. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

22./

Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitőd változásai komplex
vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl
(335. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Halmai Gáborné képviselı

23./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (…) rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet
módosításáról (tervezet)
(341. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

24./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008. (…..) rendelete a
lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és
megváltásáról szóló 10/1991. (VI. 27.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(342. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

25./

Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
(343. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

26./

Javaslat a lakossági hulladékudvar helyének kijelölésére vonatkozó hatáskör átruházására
(344. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

közmővelıdési

intézmények

az
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27./

Kérdések, interpellációk
- Kıvári László interpellációja Horváth István polgármesterhez és Halmai Gáborné
képviselı asszonyhoz a MÁV menetrenddel kapcsolatban.
- Dr. Horváth Kálmán interpellációja Horváth István polgármesterhez „Akit a mozdony
füstje megcsapott” címmel.
- Dr. Horváth Kálmán kérdése Szeleczki József irodavezetıhöz a város közlekedésével
kapcsolatban.

ZÁRT ÜLÉS:

28./

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(322. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára irodavezetı

29./

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetıjének megválasztására
(319. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30./

Javaslat a szekszárdi Piac tér tömbbelsıben
megvásárlására
(339. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31./

Javaslat ingatlan vásárlásra
(340. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32./

Alfa-Nova Kft. értékcsökkenés elszámolásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti
átalakítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ingatlanrész,

valamint

útterület

Horváth István: Már a választásokkor azt ígérték, hogy egy racionálisabb, átláthatóbb hivatalt
szeretnének létrehozni a feladatok szakszerő és gyorsabb ellátására. A korábbi ciklusban három
alpolgármesterrel és bıvebb bizottsági szervezettel mőködött a közgyőlés, a jelenlegi ciklusban
önmérsékletet gyakoroltak, két alpolgármestert választottak, és eggyel kevesebb bizottságot
hoztak létre. A bizottsági tagok száma is csökkent. Mindezekkel több millió forintot tudtak
megtakarítani. Az önkormányzati cégeket visszavásárolták, jelen pillanatban az Alisca Terra Kft.
és a Vízmő Kft. összevonása folyik, hogy hatékonyabb vállalatcsoportot hozzanak létre. A
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következı lépés az intézményhálózat racionalizálása volt, megnézték, hogy hogyan lehetne az
intézményeket még hatékonyabban mőködtetni. Az intézményvezetık megértették ezeket az
intézkedéseket. Az intézményi struktúra átalakítása során intézményeket vontak össze, nem
feltétlenül szükséges vezetıi állásokat szüntettek meg. Az elmúlt két évben minden területen
következetes racionalizálást hajtottak végre. Most eljutottak a Polgármesteri Hivatal
szervezetének az átalakításához. A CCA Adó-és Pénzügyi Tanácsadó Kft. két éve átvilágította a
hivatalt, és ennek a lényege az volt, hogy a hivatalban sok a a párhuzamosság, a hivatal
szerkezete, struktúrája úgy alakult ki, hogy az a mai elvárásoknak nem megfelelı. Nagyon
szétszabdalt a hivatal, sok az irodavezetıi státusz, túl sok a párhuzamosság, így fordulhat elı,
hogy az ügyek végrehajtása nehézkes. Az elmúlt két hétben több esetben konzultáltak a
képviselıkkel ez ügyben. Úgy ítélik meg, hogy költséghatékonyabb, rugalmasabb hivatalt hoznak
létre ezzel a szervezeti átalakítással. A korábbi döntések szükségességét is az okozta, hogy évrılévre a kormány egyre kevesebb forrást biztosít az önkormányzatoknak a mőködésre. A mostani
tervezések alapján mintegy 200 millió forinttal kevesebb forrást kap az önkormányzat az elızı
évihez képest. A mőködéshez a forrást elı kell teremtenie az önkormányzatnak. Céljuk a
párhuzamosságok megszüntetése, átláthatóbb, kevesebb igazgatói státusszal rendelkezı
polgármesteri hivatalt szeretnének létrehozni. Ez sajnos áldozatokkal is jár, mert a jelenlegi
létszámmal nem tudja ezt az önkormányzat megoldani. A mostani létszámkeretük – amely 163 fı
– 149 fıre fog csökkenni. Többe nem kerülhet a jelenlegi költségeknél a létszámleépítés és az
átszervezés, illetve rövid távon megtakarítást szeretnének elérni. Az átalakítást két lépcsıben
szeretnék megvalósítani: A Mőszaki Iroda kivételével 15 fıs létszámcsökkentést hajtanak végre,
illetve a jelenlegi hét iroda helyett három igazgatóságot hoznak létre. Az átalakítás második
üteme február közepén várható a költségvetés elfogadásával. A városüzemeltetés kapcsán vannak
olyan feladatok, amelyeket ha nem a hivatal keretein belül oldanak meg, akkor az áfa nyereségük
elérheti a 100 millió forintot. Majd eldöntik, hogy teljes egészében vagy részben történı
kiszervezéssel oldják meg ezt a feladatot. Az elmúlt közgyőlésen létrehoztak egy városfejlesztı
céget, amelyen keresztül szeretnék a beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtani. A megtakarítás
az elsı évben nem kerül többe, mintha a jelenlegi létszám megmaradt volna, ha állami támogatást
kapnak, akkor megtakarítás is lesz. 2010-re elıreláthatólag 40-50 millió forint összegő
megtakarítást lehet elérni a racionalizálási lépésekkel. Azoknak, akik a létszámleépítéssel
kikerülnek az önkormányzati struktúrából – amennyiben igénylik – szeretnének segíteni más
területeken elhelyezkedni. Illetve a pályázati területet szeretnének majd bıvíteni, hogy a
városfejlesztési osztályon minél több kollégával rendelkezzenek a fejlesztések érdekében. Kéri,
hogy Dr. Tasnádi Márta Éva a CCA Adó-és Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvezetıje prezentálja az
anyagot.
Dr. Tasnádi Márta Éva: Az intézményrendszer átalakítása már pár évvel ezelıtt megtörtént, de a
Polgármesteri Hivatalé nem. A javaslataik egyik eleme volt már korábban is a Polgármesteri
Hivatal átalakítása. A vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a Polgármesteri Hivatal, amely
szervezetében nem képes arra, hogy ellássa operatívan, rugalmasan, lakosságbarát módon,
gyorsan és az új jogszabályokhoz igazodóan a feladatait. Ez részben abból adódik, ahogyan
általában a polgármesteri hivatal kialakult: az új feladatokhoz új szervezetet hoztak létre, és így
alakult ki a bonyolult, a számonkérést is nehézzé tevı struktúra. Nyilván a szabályozás sem tudta
követni az így kialakult feladatokat. A racionalizálás következtében az ügyintézési határidık
betartása könnyebb lesz. A munkaköri leírások vizsgálatánál kiderült, hogy ugyanazok a
feladatok megjelennek különbözı osztályokon, különbözı ügyintézıknél, amely adott esetben az
ügyek meg nem valósítását, elhúzódását eredményezheti. A jelenlegi hivatal nem képezi le a
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bizottságok és a feladatok struktúráját. A javaslatuk sokban módosult a kezdeti javaslathoz
képest: a lakossági szolgáltatások mentén kerülnének kialakításra azok a szervezeti egységek,
amelyek a Polgármesteri Hivatal feladatait ellátnák. Van néhány feladat, amelynek ellátása
hiányzik: belsı ellenırzés, uniós pályázatok egységes kezelése. Szintén megpróbálták összehozni
a szervezeteket a hivatal feladatainak ellátásával: a kötelezı és a nem kötelezı feladatokkal.
Szinte minden feladatot a hivatali struktúrán belül old meg az önkormányzat: erre már vannak
sokkal modernebb megoldási lehetıségek, így például bizonyos feladatokat kiszervezéssel
költséghatékonyabban, operatívabban lehet megoldani. Bizonyos feladatoknak az irányítása a
hivatalból kellene, hogy történjen, de nem feltétlenül a hivatalon belül kell ellátni. A szervezeti
felépítésbıl látszik, hogy nagyon sok a vezetıi szint, sok az átfedés, nagyon sok szintbıl áll az
egész hivatal. Összesen 163 fı dolgozik a hivatalnál. Véleményük szerint egy ekkora városnak
körülbelül 90-100 fı az ideális hivatali létszáma. Ez egy menedzsment szemlélető hivatal lenne,
operatívabb, gyorsabb apparátus, egyszerőbb feladatkiosztás és az ehhez kapcsolódó egyszerőbb
számonkérés lenne a cél. A polgármester mellett kialakításra kerülhet a polgármesteri kabinet és
a tanácsadó testület. Mindkettı operatív munkaszervezet lenne. A jegyzı mellett szintén
hozzárendelt szervezeti egység a jegyzıi kabinet és a jegyzıi titkárság. A korábbi irodák
igazgatóságokká válnának a lakossági szolgáltatások, illetve a hivatali feladatok mentén:
Gazdasági és Informatikai Igazgatóság, Jogi és Közigazgatási Igazgatóság, illetve a Szociális és
Gyámhivatal. A második ütemben a mőszaki feladatoknak a Vagyonkezelı Kft-be történı
kiszervezése valósulna meg: elsısorban gondnok, mezıırök, parkolóırök azok, akiknek nem
feltétlenül kell a feladataikat a hivatali szervezeten belül ellátniuk.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az új szervezeti egységek milyen jog-és hatáskörökkel bírnak? A
polgármesteri kabinet és a jegyzıi titkárság kerül kialakításra, ahol nem minden esetben
foglalkoztatási jogviszonyban történik az alkalmazás. Hogyan telepíthetık ezek mellé
hatáskörök? Hogyan kérhetık számon a feladatok? Az anyagban szerepel, hogy a hivatalon belül
bizonyos feladatokat nem gazdasági társaság formájában lehet ellátni, függetlenül attól, hogy
nem ez a legkedvezıbb megoldás. Ez mit jelent? Az anyagban szerepel, hogy nem feltétlenül kell
minden megtakarított munkabért tartalékba helyezni, hanem ebbıl biztosítani lehet a
kvalifikáltabb munkaerı foglalkoztatását. Milyen feladatokat fog majd kapni a kvalifikáltabb
munkaerı? Kérdése az aljegyzıhöz: Milyen egyeztetések történtek a hivatalon belül? Lehet-e az
SZMSZ-t úgy módosítani, mint rendeletet, hogy ebben a mai napi hatállyal holnaptól érvényes
átszervezés jelenik meg?
Ilosfai Gábor: 2003-ban már volt egy átvilágítás. Mennyire frissítették az akkor elkészített
anyagot? A hatékonyságra vonatkozóan valamilyen mutatószámot tudnak mondani? Lesz-e
valamilyen vizsgálati lehetıség? Az anyagban szó van referatúra rendszerrıl. Ez pontosan mit
jelent? Kérdése a polgármester úrhoz: a rövid távú megtakarítást nem tudja értelmezni, mert most
végkielégítéseket kell kifizetni. Mit jelent ez a rövid távú megtakarítás? A régi rendszerben 20
vezetıi beosztás van, az újban pedig 17. Tehát hosszú távon sem tudja értelmezni a megtakarítást.
Az átszervezés miatt hány vezetı megbízása kerül visszavonásra?
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Schoeck Károly: A változtatást indokló megállapításokat szeretné, ha példákkal magyaráznák
meg.
Dr. Tasnádi Márta Éva: A Szociális Iroda és a Gyámhivatal, illetve a Hatósági Iroda és a
Fıépítészi Iroda, valamint a Mőszaki Iroda esetében nagyon sok átfedés van. A munkaköri
leírások is átfedéseket tartalmaznak.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: 2008. október végén kapta meg a megbízást a CCA Zrt. Az
egyeztetések kezdetén a rendelkezésükre bocsátották a szervezeti és mőködési dokumentumokat.
A kezdeti egyeztetésen feltérképezték a korábbi átvilágítás óta történt változásokat. Azt követıen
pedig több alkalommal itt jártak a CCA Zrt. képviselıi. A korábbi átvilágítás anyaga szolgált
alapul a mostani átvilágításhoz. A határozati javaslat szerint december 20-i hatállyal történik meg
az ügyrend módosítása. A feladatokat-és hatásköröket akkor lehet konkrétan meghatározni,
amikor a döntés megszületik, a munkaköri leírásokat át kell tekinteni, és minden szükséges
dokumentumot módosítani kell a változtatásoknak megfelelıen.
Horváth István: A polgármesteri kabinet hatásköre a fejlesztések elıkészítése. Ebben a fıépítész,
a stratégiai osztály és a titkárság vesz részt. A Polgármesteri Hivatalban a racionalizálás a város
érdekében történik, a feladatokat 163 fı helyett 149 fı is el tudja látni. Rövid távon többe nem
fog kerülni az átszervezés, mint a jelenlegi struktúra mőködtetése.
Ilosfai Gábor: A közterület-felügyelet kiszervezésének törvényességi hátterét kéri ismertetni.
Rosszul mőködı hivatal részek vannak? Melyek ezek? A hivatali felépítésnek a bizottsági
rendszerhez való kötıdése jó megoldás? A költségvetés készítése a következı struktúrában
hogyan fog történni? A polgármester úr mondta, hogy a polgármesteri kabinet alapvetıen
tanácsadó testület, ehhez képest mégis van egy vezetıje?
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az anyagban foglaltakkal egyetért, és érzi az információ áramlás
hiányát. Véleménye szerint az új szervezeti struktúra még inkább megteremti a centralizációs
pontokat. Reméli, hogy ha egy igazgatóság alá kerülnek az általános igazgatási, az okmányirodai
és az építésigazgatási feladatok, akkor a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény
elıírásainak megfelelıen egységesen tudnak együtt dolgozni. A költségvetés tervezés
folyamatával kapcsolatban alapvetı változás ebben a struktúrában nem látható, az viszont
kétségtelen, hogy az állami számvevıszéki vizsgálat jelentését elolvasva az információáramlás itt
sem megfelelı. A közterület-felügyelet önként vállalható feladat, ha hatósági feladatokat lát el a
közterület-felügyelı, akkor köztisztviselıi jogviszonyban kell állnia. Mérlegelés kérdése, hogy
egy szabadon vállalható feladatot a közgyőlés milyen mértékben és milyen létszámmal kíván
ellátni.
Horváth István: A közterület-felügyelet létszámát nem kívánják csökkenteni, de más szervezeti
struktúrában kívánja az önkormányzat elvégezni ezt a feladatot. A költségvetés elkészítésénél
törekedni kell az alapos és átgondolt tervezésre.
Dr. Tóth Csaba Attila: A célok tekintetében van-e alárendeltség, vagy mellérendeltek ezek a
célok? Alkalmaztak-e esetleg a célkitőzések elıtt, illetve a megállapítások kapcsán bármiféle
„közvélemény-kutatást”?
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Dr. Gaál Zsuzsanna: A korábbiakban már volt létszámleépítés, ennek a figyelembevételét az
anyagban nem tapasztalta. Hogy lehet lakosságbarát célkitőzésnek nevezni azt, hogy rövid idın
belül a hivatal létszáma 20%-ot meghaladóan csökkent, miközben tudják, hogy a hivatalra háruló
feladatok jelentısen nıttek? Szerepel az anyagban, hogy a létszámleépítésekbıl származó
megtakarításokat új, képzettebb munkaerıre fordítják. Nem lehetne eltekinteni a
létszámleépítéstıl, és a meglévı munkaerı továbbképzésére fordítani összegeket? Megítélése
szerint a polgármesteri hivatal, a közigazgatás mennyire jó területe a gazdálkodó szervezeteket
vizsgáló modelleknek?
Horváth István: Jelenleg mintegy 9% mértékő létszám-racionalizálásról beszélnek. A februári
közgyőlésen fognak dönteni a városüzemeltetés szervezetének átalakításáról.
Schoeck Károly: Hiányolja a konkrét példák felsorolását a párhuzamosságok tekintetében.
Dr. Tasnádi Márta Éva: A költségvetés tervezés korrigált bázis szemlélető költségvetés tervezés.
Az összes felsorolt cél megvalósulása fontos, ha választani kell, akkor a lakosságbarát hivatal és
a célratörıbb számonkérési lehetıséget emeli ki. Nem végeztek közvélemény-kutatást. Nem ez a
teljes anyag, ez egy irányítási, vezetési elképzelés. Azt a feladatot, hogy ez konkrét tartalommal
legyen megtöltve, meghagyták a hivatal vezetésének. Ebben volt is több konzultáció. Ez az anyag
az államháztartás szervezeteire készült.
Orbán Attila: Mi az oka annak, hogy az elıterjesztésben szereplı Gazdasági Igazgatóság csak
egy vezetıvel rendelkezik? A szervezeti egységek létszámát nem látja az anyagban szerepelni.
Hány vezetınek kerül visszavonásra a vezetıi megbízása? És mi lesz velük?
Horváth István: Az összes irodavezetıi megbízás visszavonásra kerül. És azután fogják
megbízni az igazgatóságok vezetıit. A szervezeti egységek létszámait legkésıbb a holnapi napon
pontosítják.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az anyag készítıjének az volt az elsıdleges szempontja, hogy
minden területnek meg legyen a felelıse, és az volt a javaslata, hogy az igazgatóság vezetıje
teljes egészében el tudja látni a gazdálkodási és a költségvetés tervezési feladatokat. Az anyag
alapvetıen arra épült, hogy csökkentse a vezetıi szinteket.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Meggyızıdése, hogy egy szervezeti átalakítást csakis annak a célnak
lehet alávetni, hogy minél inkább lakosságbarát legyen a jövıben a hivatal mőködése.
Dr. Haag Éva: A határozati javaslat módosítását ismerteti: a javaslatban szereplı létszám 149
fıre módosuljon: 144 fı köztisztviselı és 5 fı közalkalmazott.
Csillagné Szántó Polixéna: Javasolja, hogy a Gazdasági és Informatikai Igazgatóság neve
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságra módosuljon, mivel ebben szerepel a
Mővelıdési Osztály is.
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Halmai Gáborné: 2004-ben az átalakítást végrehajtották, de kissé más módon, mint most: akkor
többszöri tárgyalások történtek, és a határozati javaslatokban nem azonnali határidı szerepelt.
Fontos lett volna az érintettek és a tapasztalattal bírók megkérdezése. A jelenlegi javaslatot nem
tudja elfogadni az MSZP Frakció.
Dr. Faragó Ágnes: Kéri, hogy a Hatósági Iroda maradjon önálló szervezeti egység.
Ács Rezsı: Az átszervezések kapcsán a hivatal maradt az egyetlen olyan pont, ahol a szükséges
változtatások nem történtek meg a hatékonyabb mőködés érdekében. A hivatal jól mőködik, de
azt nem mondhatják, hogy nem lehet jobbá tenni a mőködést. Vannak olyan területek, ahol
mindenképpen szükséges a racionalizálás.
Halmai Gáborné: Legalább a kötelezı egyeztetéseket tegyék meg a végsı döntés elıtt.
Ilosfai Gábor: Alapvetıen nem történt meg a szakmai elıkészítése az anyagnak. 2004-ben az
akkori közgyőlés több fordulóban tárgyalta az átszervezést, és az akkori anyagot most elıvették
és átdolgozták. Ezt az MSZP Frakció nem tudja támogatni.
Schoeck Károly: Szeretné a szünetben látni a teljes anyagot.
Horváth István: A döntés indoka leginkább gazdasági, és másodsorban szakmai. Az elmúlt
idıszakban az intézmények tekintetében végzett átszervezések esetében mindig az
intézményvezetıkre bízták a létszámleépítéseket. Sajnálják, hogy 15 fıs létszámleépítést kell
végrehajtaniuk, de segíteni fognak ezeknek a kollégáknak más területeken az elhelyezkedésben.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot Dr. Haag Éva módosító
javaslatával a létszámra vonatkozóan, valamint Csillagné Szántó Polixéna módosító
javaslatával együtt, mely szerint a Gazdasági és Informatikai Igazgatóság elnevezése
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság legyen. A javaslatot a közgyőlés – melynek
létszáma 20 fı – 16 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadta.
Horváth István: Új szavazást kér, mert Dr. Gaál Zsuzsanna képviselı asszony késın szavazott.
A polgármester szavazásra tezsi fel a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására vonatkozó
határozati javaslatot Dr. Haag Éva alpolgármester, valamint Csillagné Szántó Polixéna
képviselı módosító javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı - 15 igen
szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:

334/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal

12
szervezeti átalakítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Közgyőlés a Polgármesteri Hivatal szervezeti
struktúrájának változtatását két ütemben kívánja
megvalósítani.
2.) A Közgyőlés az elsı ütemben a határozat
melléklete szerinti szervezeti felépítést 2008.
december 20-i hatállyal elfogadja.
3.) A
Közgyőlés
a
Polgármesteri
Hivatal
engedélyezett létszámát, amely a 2008. évi
költségvetésrıl szóló 12/2008. (II.29.) rendelet
IX. melléklete szerint, jelenleg 163 fı (158 fı
köztisztviselı, 5 fı közalkalmazott) 2008.
december 20. napjával 149 fıre (144 fı
köztisztviselı, 5 fı közalkalmazott) csökkenti.
4.) A Közgyőlés a második ütemben kíván dönteni a
városüzemeltetési és – beruházási,–fejlesztési
feladatok, valamint a gondnokság által ellátott
feladatok saját tulajdonú gazdasági társaságba
történı kiszervezésérıl.
Határidı: A 2. és 3. pontok tekintetében: 2008.
december 20.
A 4. pont tekintetében: 2009. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az Ügyrend hatályon kívül
helyezésérıl, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 20 fı – 15 igen szavazattal, 5 nem szavazat
mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
335/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének hatályon kívül
helyezése

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 7. sz. függelékét
(Ügyrend) hatályon kívül helyezi, és annak
helyébe az elıterjesztés melléklete lép.
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2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy 60 napon
belül készítse el a Polgármesteri Hivatal új
szervezeti felépítésének részletes feladat-és
hatásköreit is tartalmazó ügyrendet, és terjessze
azt a közgyőlés elé.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2008. december 20.
A 2. pont tekintetében: 2009. február 19.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

A közgyőlés 13 óra 45 perctıl 14 óra 50 percig szünetet tartott.
Horváth István: Javasolja, hogy a 335. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa a közgyőlés a
munkáját, mivel a meghívottak jelen vannak az ülésteremben.

2./

Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitőd változásai
komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl
Elıterjesztı: Halmai Gáborné képviselı

Halmai Gáborné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot a közgyőlésnek.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az
elıterjesztést a közgyőlésnek.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek a határozati javaslatot.
Posta János: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Csernus Péter: Az anyagban szereplı adatokat azokkal a szervekkel is megosztják, akik tehetnek
az ügyben, hogy a drogok terjesztését megakadályozzák?
Kıvári László: Az ok-okozatokkal foglalkoztak?
Posta János: A Kábítószer Egyeztetı Fórumban helyet foglalnak a Rendırség képviselıi is, de
ezek az adatok nem arra szolgálnak, hogy a bőnüldözés szervei beazonosítsák azokat az
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intézményeket, amelyek veszélyeztettek, hanem sokkal inkább a kezeléssel foglalkozók részére
nyújtanak információt. Az okok felderítésére egy szociológiai vizsgálat nem alkalmas.
Horváth István polgármester 15 óra 14 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
Dr. Haag Éva alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
További kérdés nem volt, az al polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A fiatalok 30-40%-a természetesnek találja, hogy kipróbálja ezeknek a szereknek
a használatát. Véleménye szerint a kiváltó okokat kellene megkeresni, és kezelni.
Halmai Gáborné: Ismerteti a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 17 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Balás Ákos, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.
336/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
dél-dunántúli
általános
és
középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex
vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megismerte a dél-dunántúli általános
és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex
vizsgálatának szekszárdi eredményeit, és Posta
Jánosnak megköszöni a tájékoztatást.
2. A beszámoló alapján a közgyőlés felkéri a
szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum
szakembereit, hogy a kutatási eredmények alapján
veszélyeztetett iskolákat keressék fel, s
igényeiket, szükségleteiket felmérve segítsék az
iskolai egészségstratégia megvalósítását.
3. A közgyőlés a kutatásban részt vett valamennyi
oktatási intézmény számára ajánlja a KEF által
szervezendı prevenciós kerekasztalon való
részvételt, melynek célja az iskolák tájékoztatása
a vizsgálati eredményekrıl.
4. A közgyőlés felkér minden Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
iskolát, hogy a 2008-2009-es tanévben pályázzon
az OKM-SZMM által kiírt drogprevenciós és
egészségfejlesztı pályázatra. Ennek érdekében
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felkéri a KEF szakembereit, hogy informálják az
iskolákat.
5. A közgyőlés felkéri a szekszárdi iskolákat, hogy a
2008-2009-es tanévben delegáljanak tanulókat Az
egészségért Alapítvány által szervezett kortárssegítı képzésbe, és segítsék elı a prevenciós
munkájukat.
6. A közgyőlés felkéri a Kábítószerügyi Egyeztetı
Fórumot, hogy a 2-5. pontban meghatározott
feladatokkal kapcsolatban 2009-ben megtett
intézkedésekrıl számoljon be.
Határidı:
Az 1-5. pont tekintetében: 2008. december 19.
A 6. pont tekintetében: 2010. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Javasolja, hogy a közgyőlés a 341. sz. elıterjesztés tárgyalásával folytassa
munkáját.
3./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (…)
rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy.
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Haag Éva: A közgyőlés által már elfogadott szervezeti felépítést a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatban is módosítani szükséges, ezt a korábbi módosítással javasolja elfogadásra, amely
szerint a Gazdasági és Informatikai Igazgatóság neve helyett a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóság szerepeljen.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 14 fı – 11 igen szavazat mellett, 3 nem szavazattal elvetett.
Ács Rezsı, Dr. Balás Ákos, Dr. Haag Éva, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor nem vettek részt a
szavazásban.
A közgyőlés 15 óra 27 perctıl 15 óra 31 percig szünetet tartott. A szünetet követıen Horváth
István polgármester visszatér az ülésterembe, átveszi az ülés vezetését, jelen van 19 fı képviselı.
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Horváth István: Javasolja, hogy újra nyissák meg a vitát a 341. sz. elıterjesztés vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 20 fı – 15 igen szavazattal 4 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:
Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 39/2008.(XII.20.) rendelete a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

Horváth István: További egyeztetések szükségesek a Gemenc Volán Zrt-vel, ezért januárban
fogják tárgyalni a közlekedési viteldíjak módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Kéri, hogy most
vegye le napirendjérıl a közgyőlés az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel javaslatát a 320. sz. elıterjesztés napirendrıl történı
levételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 20 fı – 19 igen szavazattal, 1
nem szavazat mellett elfogadott.
4./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.
(IV.1.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet)
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.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra a közgyőlésnek a rendeletmódosítást.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslata a következı: Közüzemi
vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja:
- lakossági, ALFA-NOVA hıközpont:
- Egyéb közületi intézmények,
ALFA-NOVA közületi
Csatornaszolgáltatás hatósági díja:

225.- Ft/m3 + ÁFA
320.- Ft/m3 + ÁFA
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- lakossági, ALFA-NOVA hıközpont
- Egyéb közületi intézmények,
ALFA-NOVA közületi

251.- Ft/m3 + ÁFA
351.- Ft/m3 + ÁFA

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ács Rezsı: Nem tudja értelmezni a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Ilosfai Gábor: Kéri megismételni a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatát.
Horváth István: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság által javasolt mérték alacsonyabb,
mint ami az elıterjesztésben szerepel.
Kıvári László: Megismétli a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság határozatát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Történt-e bármiféle lépés az új vízbázis kijelölése, illetve megvalósítása
érdekében? A dombvidéki ivóvíz esetleges palackozása is szóba került már a tárgyalások során.
Ilyen irányú intézkedések történtek?
Horváth István: Nincs összefüggés a vízbázis elıkészítése és a vízdíjak képzése között. A város
vízbázissal kapcsolatos pályázata eredményes.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A Vízmő meghatározott képlet alapján készítette a javaslatát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Szekszárdon az ivóvízvásárlás csökken. Hosszú távon azonban
várhatóan növekedni fog. Ha több vizet lehetne ugyanazzal az infrastruktúrával kitermelni,
akkor nem kellene ilyen mértékben emelni az árat. Szekszárdnak adottsága a hegyvidéki víz, ezt
palackozva fedezné a lakosság ivóvíz keresletét.
Ilsofai Gábor: Az MSZP Frakció 6,3%-os emelést tart elfogadhatónak. A javasolt díjmértéket
nem fogadják el.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy az infláció mértékét meghaladó
mértékő díjemelési javaslatokat nem tartja elfogadhatónak.
Schoeck Károly: Az inflációnál nagyobb mértékő emelés most nem indokolt.
Ács Rezsı: A lakossági vízdíj 17 Ft-tal emelkedne. Ha 5%-os emelést szeretnének, akkor 15 Ft
lenne az emelés összege. Ha nem hajtanák végre a racionalizálási intézkedéseket az
önkormányzati cégek tekintetében, akkor 2-3%-os mértékő lenne az emelés. Viszont a korábbi
befektetı nem végzett beruházásokat a csatornahálózaton.
Dr. Horváth Kálmán 16 óra 23 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
Horváth István: Ismerteti a környékbeli városok vízdíjait.
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Halmai Gáborné: 2006. óta a vízdíjak 40%-kal növekedtek.
Ács Rezsı: A Felügyelı Bizottság elnökeként megköszöni a Vízmő Kft. dolgozóinak a
munkáját.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását a Gazdasági és Mezıgazdasági
Bizottság javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 19 fı – 14 igen
szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadott, és a megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 40/2008.(XII.22.) rendelete az
ivóvízés
csatornaszolgáltatási
díjak
megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) KT. rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

5./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008.(…)
rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz összegyőjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy.
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Az MSZP Frakció nem támogatja az elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 19 fı – 14 igen szavazattal, 5 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 41/2008.(XII.22.) rendelete a
települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz
- összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére
irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy.
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

6./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (…)
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát ismerteti: a Bizottság a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak
kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról szóló
rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a díjemelés
mértéke magánszemélyek és magánszemélyeknek a társasházak üzemeltetésére létrehozott
szervezetei esetében 8,2 %, gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében 8,6 % mértékő
legyen.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Az egyedülállók részére arányosítani kellene a szemétszállítási díjat. Errıl
nem esik szó ez elıterjesztésben. Ismerteti az elıterjesztésben szereplı emelések mértékét. Ez
számára elfogadhatatlan. Javasolja, hogy ezeket a díjemeléseket a közgyőlés ne tárgyalja, amíg
magát a rendeletet nem vizsgálta felül.
Horváth István: A törvény a megyei jogú városok esetében heti két alkalommal történı ürítést és
minimum 70 liter tárolókapacitást ír elı. Jelen pillanatban azt vizsgálják, hogy ezen lehessen
változtatni, de ha módosítják a rendeletet a törvénnyel ellentétes módon, és ennek negatív
következményei lesznek, akkor megbüntethetik az önkormányzatot. A családi házas övezetben
végeztek felmérést, és telítettek a hulladékgyőjtı edények.
Halmai Gáborné: Javasolja, hogy nézzék meg a megyei jogú városok konstrukcióját, és
készítsenek közösen javaslatot.
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Horváth István: Javasolja, hogy az Alisca Terra Kft. 1 millió forintot különítsen el, és dolgozzon
ki egy szociális rászorultsági alapon mőködı támogatási rendszert, amelyet a közgyőlés januári
ülésére terjesszenek elı.
Schoeck Károly: A cikói hulladéklerakó - amely a hulladék kezelésének lerakásának egy újfajta
formában fog megvalósulni - és a hasonló hulladéklerakók esetében jelentıs díjak kerültek
meghatározásra. Mennyire lenne elfogadhatatlan gondolkodás az, hogy ha az önkormányzat a
gazdálkodási többletbıl juttatna vissza a lakosság részére a hulladékgazdálkodási díjakból?
Kıvári László: A visszavásárlása óta háromszor akkora területen lát el közszolgáltatási
tevékenységet a Kft. A nyár folyamán be kell zárni a hulladéklerakót, és gond lesz a költségek
tekintetében, ha addig a cikói hulladéklerakó nem fog tudni üzemelni.
Ács Rezsı: Várhatóan a következı év közepétıl jelentıs hulladékkezelési díjemelést kénytelenek
végrehajtani a cikói hulladéklerakó miatt.
Dr. Horváth Kálmán 16 óra 55 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Gaál Zsuzsanna elhagyja
az üléstermet, jelen van 19 fı képviselı.
Horváth István: Javasolja, hogy a magánszemélyeknél és a magánszemélyeknek a társasház
üzemeltetésére létrehozott szervezetei részére 1,95 Ft/liter/ürítés + Áfa hulladék elszállítás és
ártalmatlanítási díjat határozzanak meg.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosítási javaslatával együtt a rendelet-módosítást,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2
tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 42/2008.(XII.22.) rendelete a
köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
34/2003.(XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

7./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı
díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) szekszárdi ör. 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 az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság nem támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A 10 %-os mértékő emelés indokolt?
Szeleczki József: A rendelet arról szól, hogy a közutakat a rendeltetéstıl eltérı módon vegyék
használatba. Nyilván nem céljuk az, hogy erre ösztönözzék a lakosságot, és a legritkább legyen
az ilyen jellegő igénybevétele a közterületeknek. Ezek a díjjavaslatok is ezt a célt szolgálják.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Az MSZP Frakció nem támogatja az elıterjesztés elfogadását.
Schoeck Károly: A közterületek igénybevétele nagyon sokszor valamilyen rendezvényhez
kötıdik, és ez az önkormányzatnak árbevétel. Miért ne lehetne ez az árbevétel kicsit kevesebb?
Horváth István: A jövı évi költségvetés kétszázmillió forint mínuszból indul a normatíva
elvonások miatt. Amikor a díjak emelésének mértékét megállapítják éves szinten, ezek néhány
százezer forint összegőek, de ezek az összegek fogják a mőködési hiányt kiigazítani.
Horváth István 17 óra 09 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 18 fı képviselı, az ülés
vezetését az alpolgármester veszi át.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 14 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 43/2008.(XII.22.) rendelete a helyi
közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén
fizetendı
díjakról
szóló
7/2008.(II.6.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Ács Rezsı 17 óra 18 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
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8./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az új rendelet elıkészítése folyamatban van, de a díjakra tekintettel
a jelenleg hatályos rendelet módosítása szükséges.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság nem javasolja elfogadásra a közgyőlésnek az
elıterjesztést, továbbá a bizottság javasolja a közgyőlésnek, hogy az újonnan megalkotandó
rendelet szövegében ne szerepeljen a vendéglátóipari egységek kitelepülésére vonatkozó április
1-tıl szeptember 31-ig tartó idıszak.
Dr. Balás Ákos: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést ugyanazzal a javaslattal, mint amelyet a Pénzügyi Bizottság tett.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Javasolja, hogy ezen javaslatról az új rendelet megalkotásakor
döntsön a közgyőlés.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Jelzi, hogy a rendelet-módosítás nem tartalmaz indokolást.
Szeleczki József: A rendelet-módosítást a díjtételek módosítása tette szükségessé.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés 13 igen
szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 44/2008.(XII.22.) rendelete a
közterületek
használatáról
szóló
9/1991.(VI.27.) Kt. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

9./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló
37/2006. (XII.19.) KGY. rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Az elıterjesztés kiegészítése utólag kiküldésre került a képviselık
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részére. Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Az a polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Schoeck Károly: A közgyőlésnek kell döntést hoznia a díjakról?
Dr. Göttlinger István: Ismerteti a közbeszerzési eljárást.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés 16 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 45/2008.(XII.22.) rendelete a
kéményseprı-ipari
közszolgáltatás
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
37/1996.(XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Horváth István 17 óra 23 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı. A
polgármester átveszi az ülés vezetését.
10./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (….)
rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV.30.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. A Gazdasági és
Mezıgazdasági Bizottság javaslata kiosztásra került.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság 5 %-os mértékő emelést javasol.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatát
támogatja.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslatával
együtt a teljes rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés 18 igen szavazattal elfogadott, és
megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 46/2008.(XII.22.) rendelete a
temetıkrıl
és
temetkezésrıl
szóló
9/2003.(IV.30.) szekszárdi ör. módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

11./

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága az alábbi kiegészítésekkel –
figyelemmel a Bizottság már korábban elfogadott elızetes munkatervére - javasolja elfogadásra a
Közgyőlésnek a 2009. évi munkatervet:
Január:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes beszerzési tervének jóváhagyása
Március:
− Iparosított technológiával épült lakóépületek 2010. évi felújítása
− Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyása
− Pályázat belterületi utak felújítására
Június:
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a közgyőlésnek kiegészíteni a
munkatervet a „Háziorvosi rendelık akadálymentesítése”, valamint a „RÉV Karitász
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2008. évi beszámolója” témákkal.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének 2009. évi munkaterve” címő elıterjesztés határozati javaslatát a közgyőlésnek
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elfogadásra javasolja a következı kiegészítéssel: 2009. szeptemberi rendes közgyőlés „Javaslat a
Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatói álláshelyre kiírt pályázat elbírálására”.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Schoeck Károly: Jelzi, hogy irodavezetık szerepelnek a munkatervben elıadókként. Kéri, hogy
ezt pontosítsák.
Halmai Gáborné: Kéri, hogy a szemétszállítási rendelet felülvizsgálatát, és a Polgármesteri
Hivatal szervezeti átalakítása legyen beépítve.
Horváth István: Javasolja, hogy januárban vizsgálják felül a munkatervet. Ezzel kéri kiegészíteni
a határozati javaslatot.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági véleményekkel és a
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
338/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Közgyőlés 2009. évi munkaterve
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı 2009. évi
munkatervét az alábbi kiegészítésekkel jóváhagyja:
Január hónaphoz kerüljön beépítésre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes
beszerzési tervének jóváhagyása
Március hónaphoz kerüljön beépítésre:
- Iparosított technológiával épült lakóépületek 2010. évi
felújítása;
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi
Közbeszerzési Tervének jóváhagyása;
- Pályázat belterületi utak felújítására
Június hónaphoz kerüljön beépítésre:
- Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
beszámolója
Szeptember hónaphoz kerüljön beépítésre:
- Javaslat a Városi Sport- és Szabadidıközpont igazgatói
álláshelyre kiírt pályázat elbírálására
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November hónaphoz kerüljön beépítésre:
- Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2008.
évi beszámolója;
- Háziorvosi rendelık akadálymentesítése
II. A közgyőlés a munkaterv felülvizsgálatára a 2009.
januári ülésén vissza kíván térni.
Határidı: A II. pont tekintetében: 2009. január 29.
Felelıs: Horváth István polgármester

12./

Javaslat magasabb vezetıi beosztásra
közzétételére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

vonatkozó

pályázati

felhívások

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
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 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
339/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Magasabb vezetıi beosztásra vonatkozó pályázati
felhívások közzététele
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a határozat mellékletét képezı
pályázati felhívásokkal hirdeti meg az
•
1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd,
Kölcsey ltp. 15.
•
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
Szekszárd, Kecskés F. u. 6.
magasabb vezetıi állását.
2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon
a
fenti
intézmények
intézményvezetıi állására vonatkozó pályázati
felhívások közzétételérıl és a pályázati eljárás
lefolytatásával összefüggı feladatok ellátásáról.
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Határidı: 2009. január 15., illetve
2009. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
13./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2009-2012)
elfogadására
Elıterjesztı: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

Fajszi Lajos: A módosítási javaslat kiosztásra került.
Csillagné Szántó Polixéna: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
340/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciója
(2009-2012)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város 20092012. évre szóló Sportkoncepcióját elfogadja.
2. A közgyőlés a 90/1997. (IV.29.) Kgy. határozatát
visszavonja.
Az elfogadott koncepció a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: Horváth István polgármester
14./

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének
engedélyezése
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Kára irodavezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
341/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének
engedélyezése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Szociális Központ
dolgozói létszáma növelésének engedélyezését és
hozzájárul 2009. január 1-tıl Zomba településen 1 fı
létszámfejlesztéshez azzal, hogy a Szociális
Alapszolgáltatási Társulás megállapodása alapján,
amennyiben az állami támogatás és a saját bevétel
nem fedezi a felmerült költségeket úgy azt Zomba
település önkormányzata köteles kiegészíteni.
Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
15./

Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Kára irodavezetı

Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság Horváth Jánosnét és Maller Bélát
javasolja delegálni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Szociális és Egészségügyi
Bizottság javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 16 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba, Ilosfai Gábor nem vettek részt a szavazásban.
342/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Szociális Központ érdekképviseleti
létrehozása

fórumának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a Szociális Központ
Érdekképviseleti fórumának létrehozásáról szóló
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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a.) A közgyőlés jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú
Város Szociális Központja Tolnai Idısek
Otthona érdekképviseleti fórumának Szervezeti
és Mőködési Szabályzatát.
b.) A közgyőlés jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú
Város Szociális Központja Mérey utcai és
Kadarka utcai Idısek Otthona érdekképviseleti
fórumának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát.
A közgyőlés az érdekképviseleti fórum tagjai
közé a fenntartó képviseletében a Mérey utcai
Idısek Otthona érdekképviseleti fórum tagjai
közé Maller Béla urat delegálja, a Kadarka utcai
Idısek Otthona érdekképviseleti fórum tagjai
közé Horváth Jánosné képviselı asszonyt
delegálja.
Határidı: 2008. december 19.
Felelıs: Horváth István polgármester

16./

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth László: 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 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
343/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
2008. évi közbeszerzési terv módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2008. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervének módosítását jóváhagyja.
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2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy
gondoskodjon a módosítások Közbeszerzési
Tervben történı átvezetésérıl.
A módosított közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
17./

Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatát: a bizottság a
következı módosításokkal elfogadásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlésnek: A szerzıdéstervezet 9. pontja a következı szerint módosul: „Az Alapítvány tekintetében a vállalt
tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelı számú alkalmazottal végzi, és megbízási
szerzıdéssel más szakembereket is alkalmaz.” A szerzıdés-tervezet 10. pontja a következı
szerint módosul: „Az Önkormányzat a tárgyévre megállapított finanszírozási összeg hathavi
arányos részét félévente, a 2. negyedév elsı hónapjában, valamint a 4. negyedév elsı hónapjában
elıre, egyenlı részletekben utalja át az Alapítvány által megadott OTP Szekszárd 1174600520009726 számú bankszámlára a mőködés biztonsága érdekében.”
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
344/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal
kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
Szent
Erzsébet
Karitász
Alapítvánnyal 2009. január 1. napjától 2011.
december 31. napjáig ellátási szerzıdést köt.
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2. A közgyőlés az elıterjesztés mellékletét képezı
ellátási
szerzıdés
tervezetet
az
alábbi
módosításokkal elfogadja, és felhatalmazza a
polgármestert az ellátási szerzıdés aláírására:
A szerzıdés-tervezet 9. pontja a következı szerint
módosul:
„Az
Alapítvány
tekintetében
a
vállalt
tevékenységét a hatályos jogszabályoknak
megfelelı számú alkalmazottal végzi, és
megbízási szerzıdéssel más szakembereket is
alkalmaz.”
A szerzıdés-tervezet 10. pontja a következı
szerint módosul:
„Az Önkormányzat a tárgyévre megállapított
finanszírozási összeg hathavi arányos részét
félévente, a 2. negyedév elsı hónapjában,
valamint a 4. negyedév elsı hónapjában elıre,
egyenlı részletekben utalja át az Alapítvány által
megadott OTP Szekszárd 11746005-20009726
számú bankszámlára a mőködés biztonsága
érdekében.”
Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kerekes Csaba 17 óra 46 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
18./

Megye-Város társulási megállapodás gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó
és utógondozói ellátás biztosításáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja módosítani annyiban, hogy amennyiben a
szakminisztérium másképp rendelkezik, akkor az önkormányzat ezt a feladatot visszaadja a Tolna
Megyei Önkormányzatnak.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Jelzi, hogy jelen esetben el kell fogadniuk a megállapodást.
Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy úgy fogalmazzák meg a javaslatot, hogy amennyiben a
jogszabályváltozás lehetıvé teszi, felülvizsgálják a megállapodást.
Horváth István: Javasolja továbbá, hogy a hivatal vizsgálja felül a 73 ellátott gyermek esetében a
jogosultságot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
345/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Megye-Város társulási megállapodás
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a gyermekvédelmi szakellátás otthont
nyújtó és utógondozói ellátás biztosításáról a Tolna
Megyei Önkormányzat, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata között létrejövı társulási
megállapodást jóváhagyja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
2. A vonatkozó jogszabály módosítása esetén a
közgyőlés újra napirendre kívánja tőzni a témát.
3. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a 73 ellátott gyermek esetében a jogosultságot
vizsgálja felül.
Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
19./

Javaslat az állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról szóló
szerzıdés megkötésére
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Szeleczki József: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
346/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Állami földmérési alaptérkép
használata

adatbázisának
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Nemzeti Kataszteri
Program Kht. között kötendı, az állami földmérési
alaptérkép adatbázisának 2013. december 31-ig szóló
használatára vonatkozó szerzıdést.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
2. A közgyőlés a térkép használatának 2009. évi
ellenértékét - bruttó 4.200.000.- Ft-ot - a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.

Határidı: 2008. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
20./

Javaslat TÁMOP-3.2.3/08/2 „Építıközösségek közmővelıdési intézmények az
élethosszig tartó tanulásért” pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

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 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
347/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
TÁMOP-3.2.3/08/2
„Építıközösségek
közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért” címő pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja az „Építı közösségekKözmővelıdési intézmények az élethosszig tartó
tanulásért, 2. kör: A közmővelıdés a nem
formális és informális tanulás szolgálatában”
TÁMOP-3.2.3/08/2 pályázat benyújtását.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
pályázat aláírására.
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Határidı: 2009. január 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
21./

Részletfizetés engedélyezése Sióagárd Község Önkormányzata részére
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Horváth László: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Horváth István: Javasolja, hogy a következı szerint módosuljon a javaslat: „a közgyőlés az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított
31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 38. § (3) alapján engedélyezi Sióagárd Község Önkormányzata
részére a közoktatási intézményi társulás ügyében a 2005-2007. idıszakban felhalmozott
összesen 10.580.000,- Ft hátralék, 2010. december 31. napjáig, részletfizetéssel történı
kiegyenlítését”.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Csillagné Szántó Polixéna nem vett részt a szavazásban.

348/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Részletfizetés engedélyezése Sióagárd
Önkormányzata részére

Község

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 31/2004.(XII.1.) szekszárdi ör. 38. § (3)
alapján
engedélyezi
Sióagárd
Község
Önkormányzata részére a közoktatási intézményi
társulás ügyében a 2005-2007. idıszakban
felhalmozott összesen 10.580.000,- Ft hátralék, 2010.
december 31. napjáig, részletfizetéssel történı
kiegyenlítését.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Orbán Attila irodavezetı
Csillagné Szántó Polixéna 17 óra 50 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
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22./

Önkormányzati nyilatkozat „mőfüves pálya létesítéséhez” önerı biztosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Fajszi Lajos: A Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést.
Horváth László: 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 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
349/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Önkormányzati nyilatkozat „mőfüves
létesítéséhez” önerı biztosítására

pálya

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
szekszárdi 3785, 3789/3, valamint 3802 és 3803.
hrsz-ú ingatlanokon létesítendı „mőfüves (fotball és
atlétikai) pálya” építési költségéhez a 2009. évi
költségvetésében 125 millió forint összegő saját erıt
biztosít.
A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a mőfüves
pálya önrésze kerüljön a költségvetési rendelettervezetbe beépítésre.
Határidı: költségvetési tárgyalás
Felelıs: Horváth István polgármester
23./

Javaslat a lakossági hulladékudvar helyének kijelölésére vonatkozó hatáskör
átruházására
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Horváth István: Ismerteti 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:
350/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Lakossági
hulladékgyőjtı
udvar
helyének
kijelölésére vonatkozó hatáskör átruházása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Dél-Balaton és Sió-völgye regionális
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer részeként
létesülı lakossági hulladékgyőjtı udvar helyének
kijelölésére vonatkozó hatáskörét átruházza a
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságra.
Határidı: 2009. január 15.
Felelıs: Kıvári László elnök
24./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2008. (…..)
rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek
kialakításáról és megváltásáról szóló 10/1991. (VI. 27.) KT. rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné Dr. Gál Klaudia: 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 rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 47/2008.(XII.22.) rendelete a lakás
és
közcélú
létesítményekhez
kapcsolódó
parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló
10/1991.(VI.27.) KT. rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Csillagné Szántó Polixéna, Kerekes Csaba 18 órakor visszatérnek az ülésterembe, jelen van 18 fı
képviselı.
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25./

Kérdések, interpellációk
- Kıvári László interpellációja Horváth István polgármesterhez és Halmai
Gáborné képviselı asszonyhoz a MÁV menetrenddel kapcsolatban.

Kıvári László: Kéri, hogy próbáljanak meg intézkedni abban, hogy Szekszárd és Tolna megye ne
legyen annyira elzárt ebben a vonatkozásban, hiszen az új menetrend Szekszárdot olyan
hátrányos helyzetbe hozta, hogy most nincs olyan lehetıség, hogy három óra alatt el lehessen
jutni Budapestre.
Horváth István: Ezzel kapcsolatban már kérdést intézett az illetékes miniszterhez. Amennyiben
megkapja a miniszter úr válaszát, értesíteni fogja errıl a képviselı urat.
-

Dr. Horváth Kálmán interpellációja Horváth István polgármesterhez „Akit a
mozdony füstje megcsapott” címmel.

Dr. Horváth Kálmán: Bejelenti, hogy visszavonja ezen interpellációját, mert a lényege ugyanaz
lett volna, mint amit Kıvári László képviselı úr elmondott.
-

Dr. Horváth Kálmán kérdése Szeleczki József irodavezetıhöz a város
közlekedésével kapcsolatban.

Dr. Horváth Kálmán: Advent második vasárnapján 14 halálos baleset történt, ebbıl hét esetben
gyalogos-átkelıhelyen történt a baleset. Szekszárd belvárosában is történt két baleset gyalogosátkelıhelyen. A városban kaotikus állapotok alakultak ki a közlekedésben. Kéri a polgármester
urat, hogy addig, amíg nem tudnak olyan propagandát kifejteni, hogy egymást tiszteletben tartják
a közlekedésben, szíveskedjen a közlekedésrendészet segítségét igénybe venni, hogy a
frekventáltabb idıszakban segítsenek a közlekedıknek.
Horváth István: Kéri, hogy az ülés keretein kívül pontosítsák, hogy melyek azok a csomópontok,
ahol ilyen helyzet kialakult.
Dr. Horváth Kálmán: Elfogadja a választ.
Amreinné Dr. Gál Klaudia: Kéri, hogy vegyék ismételten napirendre a 328. sz. elıterjesztést,
mivel ezen napirendi pont keretében szükséges lett volna a közszolgáltatási szerzıdés módosítása
is, amelyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalt és javasol.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pont újbóli megnyitását, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 18 fı – 18 igen szavazattal elfogadott.
-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2008. (…)
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság a köztisztaság fenntartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a közgyőlésnek elfogadásra javasolta azzal a
kiegészítéssel, hogy a módosult díjak a közszolgáltatási szerzıdésben kerüljenek átvezetésre.
A bizottság javasolta a közgyőlésnek, hogy a közszolgáltatási szerzıdés módosításáról önálló
határozatban döntsön.
Szeleczki József: Javasolja, hogy a módosított díj a közszolgáltatási szerzıdésben is kerüljön
átvezetésre. Ismerteti a határozati javaslatot: a közgyőlés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerzıdés 7.5.1. pontját a következık szerint módosítja: „A Felek a módosított közszolgáltatási
szerzıdés 4. cikkely 4.3.C. pontja, valamint a 7. cikkely 7.5. pontja alapján megállapodnak
abban, hogy a közszolgáltató által 2009. évre a magánszemélyektıl és a társasházaktól várhatóan
elszállítandó 91.558.272 liter települési szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának
díja 2009. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig 178438630 Ft + ÁFA azaz 1,95
Ft/liter/ürítés+ÁFA.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma – 18 fı – 13 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
Dr. Tóth Gyula nem vett részt a szavazásban.
350/A/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
módosítása

szerzıdés

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés
7.5.1. pontját a következık szerint módosítja:
„A Felek a módosított közszolgáltatási szerzıdés 4.
cikkely 4.3.C. pontja, valamint a 7. cikkely 7.5.
pontja alapján megállapodnak abban, hogy a
közszolgáltató által 2009. évre a magánszemélyektıl
és a társasházaktól várhatóan elszállítandó
91.558.272 liter települési szilárd hulladék
elszállításának és ártalmatlanításának díja 2009.
január 1. napjától 2009. december 31. napjáig
178438630 Ft + ÁFA azaz 1,95 Ft/liter/ürítés+ÁFA.”
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosított közszolgáltatási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2009. január 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 18 óra 07
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

