Szám: IV. 52-3/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. március 1-jén (csütörtökön) 9
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László,
Máté Péter, dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 11 fı
Távolmaradt: Halmai Gáborné, dr. Hadházy Ákos, Lemle Béláné, dr. Tóth Csaba Attila
képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Sárközi János József a Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Kıvári László: Kéri, hogy a testület tagjai 1 perces néma felállással emlékezzenek meg a
kommunizmus áldozatairól.
A közgyőlés tagjai egy perces néma felállással emlékeznek meg a kommunizmus áldozatairól.

A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(32. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl (tervezet)
(31. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti idıszakra
szóló középtávú tervének elfogadására
(46. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló
36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól
és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(37. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi beíratási
felhívásaira
(30. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(45. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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9.

Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló
megállapodás elfogadására
(34. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.

Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási
megkötésére
(35. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.

Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos
szerzıdés jóváhagyására
(43. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása”
(KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(40. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
kapcsolódó döntések meghozatalára
(39. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza
és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú
pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttmőködési megállapodásának
módosítására
(29. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.

„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt
gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói,
hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredményének jóváhagyására
(44. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtı”
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi
közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem
benyújtására
(41. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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17.

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

18.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (….)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László: Az írásbeli könyvvizsgálói jelentést nem kívánja kiegészíteni. A 2011. évi
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az 1. sz. mellékletben 2 milliárd Ft-os elírás szerepel. Egyszerőbben
kezelhetı lenne az anyag, ha a táblázatokat excel formátumban kapnák meg. 657 millió Ft-tal
nıtt az intézményi kiadás elıirányzata. Ez milyen forrásból lett fedezve?
Zaják Rita: Miért nem excel formátumban kapták meg a táblázatokat? Az utolsó módosítás
oszlopában szereplı összegek egyenlık a teljesítéssel? A várható teljesítés miért nem szerepel
a táblázatban? A normatív állami hozzájárulás sor 1.773.109 eFt, a módosított 1.1746.253 e
Ft. Ez az összeg a mellette levı kiadási oldalon hol jelentkezik? Az 1./a mellékletben az
intézményi egyéb mőködési bevétel 2 milliárd Ft-os összeggel jelenik meg. Ez konkrétan
milyen jellegő bevétel?
Horváth István: A formai és tartalmi kérdéseket a bizottsági üléseken már feltehették volna a
képviselık. A bizottsági üléseken azért tárgyalják ezeket az elıterjesztéseket, hogy
elısegítsék a közgyőlési döntéshozatalt.
Pál József: Több alkalommal egyeztették könyvvizsgáló úrral az anyagot, ezt követıen került
fel az elıterjesztés a honlapra. Könyvvizsgáló úr jelezte, hogy nem az az elıterjesztés van a
honlapon, melyet leegyeztettek. Az informatikai hátteret megvizsgálták, a honlapra történı
konvertálásról lemaradt a módosítás. Miután ezt észlelték, a hibát korrigálták. A bizottsági
üléseken ezzel kapcsolatosan nem érkezett észrevétel. A várható teljesítés a zárszámadás
keretében kerül beépítésre az elıterjesztésbe. Az állami normatíva intézményenként a kiadási
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oldalon jelenik meg, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz részletesen. Az intézmények
bevételeit az 1./b melléklet tartalmazza, mely magában foglalja az intézmény saját bevételeit,
az elızı évi pénzmaradvány összegét, az önkormányzati, valamint az állami támogatás
összegét, illetve mindazon pénzeszközt, melyet az év során pályázatokon keresztül elnyertek.
Ilsofai Gábor: Eddig is mőködött az a rendszer, hogy excel formátumban kapták meg a
táblázatokat. A 657 millió Ft-os intézményi kiadásra a felhalmozási céltartalékból vettek el?
A mőködési bevételek nem fedezik a mőködési kiadásokat? Jelenleg mekkora az
önkormányzat pénzállománya?
Pál József: A lekötött betétállománya az önkormányzatnak változatlanul rendelkezésre áll, ez
385 millió Ft. Az intézményrendszernél a többlet kiadást az intézmények saját bevételének
emelkedésébıl finanszírozták, másrészt az önkormányzati támogatás jelentıs mértékben nıtt.
Az év folyamán nıtt az átvett pénzeszköz nagyságrendje, ami pályázati forrásokból került be
az intézmények bevételi oldalára.
Ács Rezsı: A bevételek és a kiadások is nıttek 2011. évben. A zárszámadáskor pontosan
látszani fog, hogy mennyi az önkormányzat záró pénzeszköz állománya. Vannak olyan
pályázatok (mőfüves pálya stb.), ahol elıfinanszírozni kellett bizonyos feladatokat, ezeket a
mőködési kiadások terhére tették meg. Könyvvizsgáló úr jelentésében szerepel, hogy a
költségvetés formailag és tartalmilag megfelel a törvényi elıírásoknak. Bonyolult
táblázatrendszer jött létre azért, hogy megfeleljenek a törvényi elıírásoknak, excel
formátumban már nehezen kezelhetı. Ezért döntött úgy, hogy a jövıben pdf formátumban
kapják meg a táblázatokat a képviselık. Ugyanakkor a képviselık bármilyen tétellel, témával
kapcsolatban akár a közgyőlésen, akár a bizottsági üléseken kérdéseket tehetnek fel, erre meg
fogják kapni a szükséges tájékoztatást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
8/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012. (…..)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Cseke László: Az elıterjesztés számszaki részét nem kívánja kiegészíteni. 2011. év
végén nagy jogszabályi környezetváltozás történt a költségvetési szabályozás területén,
teljesen megváltozott az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendelet, megjelent a stabilitási törvény. Ennek megfelelıen kellett átdolgozni a
költségvetési rendeletalkotás teljes szerkezetét, mely hatalmas jogi munka volt, illetve a
mellékletek tartalmát is teljes egészében át kellett dolgozni. Az informatikai háttér, és az
alkalmazott szoftverek is felülvizsgálatra szorulnak. Változás az idei évtıl, hogy semmilyen
feltétel mellett nem tervezhetı mőködi hiány, ezt a stabilitási törvény írja elı. Ez sokkal
feszítettebb, takarékosabb gazdálkodást igényel. A beruházási hitel felvétele is korlátokba
ütközik, a megyei jogú városok esetében 100 millió Ft feletti összegnél a kormány
jóváhagyása szükséges. Az intézményrendszernél is változások lesznek 2013. január 1-tıl,
erre fel kell készülni az önkormányzatnak és a hivatali apparátusnak. Javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztés elfogadását.
Sárközi János József: A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében megköszöni
a város vezetésének, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak az idei évben is biztosította
azokat a feltételeket, mint a tavalyi évben, ezáltal kötelezettségeiket, programjaikat meg
tudják valósítani.
Pál József: Szerkezetében, tartalmában teljesen új költségvetést kellett készíteni. Külön-külön
jelenik meg az intézményrendszer, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetése.
Mőködési, finanszírozási hitellel nem számolhatnak az idei évben. Csak a saját forrásokkal
lehetett számolni.
Ács Rezsı: Köszöni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik a költségvetés tervezésében
részt vettek. Az intézményvezetık, a társult települések vezetıi partnerek voltak az
egyeztetéseken. A költségvetési koncepcióban megfogalmazott stratégiai pontok mentén
készült a 2012. évi tervezet. Bizonyos költségelemeknél vissza kellett lépni, például a belföldi
kiküldetés, reprezentáció területén zárolások történtek. Ha sikerül 2012. évben ezt a
költségvetést ebben a formában véghezvinni, akkor az önkormányzat megırzi a költségvetést
jellemzı stabilitást. Arra törekszenek, hogy a város vagyonát növeljék, az Ipari Park területén
a befektetett összeg az idei évben már visszatérülhet. Az elmúlt években megkezdett
fejlesztéseket, illetve a tervezett fejlesztéseket véghez kell vinni. A költségvetésben a futó
projektekhez a forrás rendelkezésre áll. A likviditási problémákat kezelni kell, év közben
likvid hitelt fel lehet venni. A kormányzat törekvéseit tudomásul kell venni, az
önkormányzatoknak ebben partnernek kell lenni. Az állami szerepvállalás az intézményeket is
fogja érinteni, ennek feltételei még nem tisztázottak. Mindazon juttatásokat, amelyeket az
önkormányzati dolgozóknak az elmúlt évben biztosítottak, az idei évben is biztosítani fogják.
Kéri a közgyőlés tagjaitól az elıterjesztés elfogadását.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A létszám és bérgazdálkodásnál a 30 §. (6) bekezdésében
szereplı összegek nettó összegek.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Ilosfai Gábor: Zárolnak 236 millió Ft-ot, ezt mikor fogják feloldani? Ebben szerepel a német
és roma nemzetiségi önkormányzatok, a Wunderland óvoda támogatása is. Szerepel a
rendeletben, hogy a Városi Sport és Szabadidıközpont 35 millió Ft támogatást kap.
Tudomása szerint ilyen intézmény nincsen már, ráadásul 4 fı létszám szerepel az intézmény
vonatkozásában. Az AGÓRA programmal kapcsolatban a mai ülésen döntést fognak hozni.
Ez az összeg hol szerepel a költségvetésben? A bérkompenzációt megkapták a dolgozók?
Látszik, hogy a bevételeknél építményadót terveztek. Ha jól tudja, a költségvetésben csak
akkor lehetne szerepeltetni ezt az összeget, ha ez a rendelet már elfogadásra került volna.
Zaják Rita: A 7. sz. mellékletben a bérleti díj, lízingkiadások során 20 millió Ft szerepel. Ez
konkrétan mit jelent? Ugyanitt 21 millió Ft szerepel szakértıi díjakra. Ez milyen díj? 1./a
táblázatban közhatalmi bevételeknél 3 milliárd Ft szerepel, az 1./b táblázatban más összeg
van. Az 1./b táblázat hiányosnak tőnik számára. Ez az új szerkezet következménye? Mikor
döntött a testület az építményadóról? Ha nem döntöttek, akkor szerepelhet-e a bevételeknél.
Parkolási bevételeknél 60 millió Ft szerepel. Eddig ez az összeg nem az önkormányzat
bevételei között szerepelt. A vízbázissal kapcsolatos kiadások hol szerepelnek? Illetve más
számok szerepelnek, mint a 40. sz. elıterjesztésben. A 13. sz. mellékletben szerepel 850
millió Ft likviditási hitel, viszont nem szerepel a záró állományban és a tárgy évi törlesztésben
se, de kamata van. Ez a hitel fennáll vagy sem? A mőködési célú tartalékok összege nem
egyforma a 15. és az 1. sz. táblázatban. Jelenleg 3,3 milliárd Ft önerı szükséges a
pályázatokhoz. Honnan lesz erre fedezet?
Pál József: A Városi Sport és Szabadidıközpont neve tévesen lett feltüntetve az
elıterjesztésben. A közgyőlés dönt arról, hogy a zárolt összegeket mikor szabadítja fel a
befolyó források figyelembevételével. Ez a rendelkezés az elızı évek gyakorlatának
megfelelıen került beépítésre. A bérkompenzáció összegét a személyi juttatások elıirányzata
tartalmazza. Az AGÓRA pályázattal kapcsolatosan felmerült kiadásokat, többletköltségeket a
tartalékalap terhére biztosította a város, erre vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet tartalmazott elıírásokat. A 7. sz. melléklettel kapcsolatosan írásban tájékoztatja Zaják
képviselı asszonyt. Az 1./a és 1./b melléklet az új Áht. és a végrehajtására kiadott
kormányrendelet elıírásainak megfelelıen készült. A projektek folyamatosan változnak, a
költségvetés összeállításakor a pályázatokat elıkészítı csoport készítette el a javaslatot. A
vízbázis pályázattal kapcsolatban a támogatási szerzıdés még nem került aláírásra, ezért nem
tudják a konkrét összeget a költségvetésben szerepeltetni, áthúzódó tételként természetesen
szerepel az anyagban. Az új jogszabályi elıírások szerint a 2012. évi költségvetési
rendeletben nem lehet likviditási hitelt szerepeltetni. A könyvviteli mérlegben fennáll a
jelenlegi folyószámla hitel záró állománya, illetıleg visszafizetési kötelezettsége.
Horváth István: Az építményadó összege a költségvetési egyensúly megırzése érdekében
szerepel az elıterjesztésben. Az önkormányzat mérlegeli az építményadó bevezetését. A
vállalkozók kommunális adójának megszőntetése a város számára 40 millió Ft bevétel kiesést
jelentett. Az egyéb állami bevétel 90 millió Ft-tal kevesebb lesz. A dologi kiadásoknál és
fejlesztéseknél a 2 %-os Áfa emelkedés miatt 200 millió Ft-os többletkiadás hárul az
önkormányzatra. Javasolja, hogy az építményadó elıirányzata 0 legyen a bevételi oldalon, a
felhalmozási saját bevételeknél 200 millió Ft helyett 368.862.000 Ft szerepeljen, az
osztalékok, üzemeltetés és koncessziós díjak elıirányzata 100 millió Ft-tal szerepeljen. A
tárgyi eszközök, az immateriális javaknál az ipari parkban továbbra is próbáljanak
ingatlanértékesítést eszközölni.
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Dr. Cseke László: Megfontolandó, hogy milyen átcsoportosításokat hajt végre a testület.
Mérlegelni kell, hogy az átvezetéssel nem áll-e elı mőködési hiány. A közhatalmi bevételek
mőködési bevételek, ha átkerül ez az összeg a felhalmozási bevételek közé, a költségvetés
egyensúlya megvan, de a mőködési egyensúly felborul. Felhalmozási többletbıl mőködési
hiányt nem lehet finanszírozni.
Ilosfai Gábor: A Városi Sport és Szabadidıközpontnál nem elírás van csak, az
államháztartáson kívülre adnak 35 millió Ft-ot, valamint a létszám táblázatban is szerepel 4
fıvel.
Zaják Rita: A 850 millió Ft-os likviditási hitelt akkor hol kell szerepeltetni? A minıségi
bérpótlékot tavaly megkapták az intézményekben dolgozók?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A támogatási értékő kiadásoknál szerepel a Városi Sport és
Szabadidıközpont, a létszámadatoknál tévesen került feltüntetésre. A Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. önkormányzati kötelezı feladatot lát el, erre a jogcímre érkezı
normatívát átadják a szervezet részére. A közgyőlés elfogadta a feladat-ellátási szerzıdést, és
az ingatlan-használatra vonatkozó megállapodást. A jogszabályi elıírás nem tesz lehetıséget
arra, hogy a mérleg fıösszegben szerepeljen a likviditási hitel, a 13. mellékletben viszont
szerepel.
Horváth István: Módosító javaslata az alábbi: Dologi és egyéb folyó kiadásokat javasolja
150 millió Ft-tal csökkenteni, a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
elıirányzatát 15 millió Ft-tal csökkentetni, az egyéb mőködéscélú támogatások, kiadások,
pénzforgalom nélküli kiadások elıirányzatát 60 millió Ft-tal, valamint a tartalékokat
43.862.000 Ft-tal javasolja csökkenteni.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Az önkormányzati rendszer átváltoztatása a kormányzat részérıl nincs
átgondolva. Az önkormányzatiságot építi le a kormány. Ez a rendszer hosszútávon nem lesz
fenntartható. Az állami támogatás 90 millió Ft-tal csökken az idei évben, az önkormányzatok
egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A városban már beszélnek az ingatlanadó bevezetésérıl.
A hitelállomány január 1-jén több mint 6 milliárd Ft volt. Ez nem tartalmazza az
önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok hitelállományát. Az elızı ciklusban a
kötvény kibocsátásból sikerült az önkormányzat mőködıképességét fenntartani. Az idei évben
már 338 millió Ft hitel visszafizetése terheli az önkormányzatot. Az MSZP nevében a
költségvetést nem tudja elfogadni.
Kıvári László: A város fejlıdése szempontjából fontosak a fejlesztések. Az önkormányzat
1500 embernek ad munkalehetıséget, a bérköltség jelentıs mértékő. A gazdasági tényezık
eredményezik azt, hogy 300 millió Ft-tal többet fordítanak az idei évben az
intézményrendszerre. El kell gondolkodni, hogy a nem kötelezı feladatokat szabad-e
finanszírozni az intézmények irányába. Az elmúlt években a városüzemeltetésbıl több millió
Ft-ot a vis maior károk rendezésére fordítottak, mert nem nyertek a pályázaton elegendı
forrást. Igen nagy körültekintéssel kell a városüzemeltetési feladatokat nyomon követni, hogy
az elıirányzatok hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a
város élhetıségén javítsanak, és ehhez elkerülhetetlen az építményadó bevezetése. A megyei
jogú városok közül csak Szekszárdon és Zalaegerszegen nincs ilyen adónem.
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Ács Rezsı: Várja, hogy a költségvetés vonatkozásában az ellenzék melyik céllal nem ért
egyet és milyen más célokat szeretnének megfogalmazni. A város gazdálkodását külsı és
belsı tényezık is befolyásolják. Az Állami Számvevıszék a jelentésében arra tett felhívást,
hogy napi szinten az év zárásakor fel kell értékeltetni a devizában meglévı kötelezettségeket,
és az akkori árfolyamot kell figyelembe venni. Az elmúlt öt évben bebizonyították, hogy a
város vagyonának növelésére törekszenek. A kötvényállomány jelentıs részét az
önkormányzati cégek visszavásárlására, az Ipari Park beruházásra fordították, nem a napi
mőködésre használták fel. A 100 %-os tulajdonban lévı önkormányzati cégek értéke 4-5
milliárd Ft-ra tehetı. Megvan a fedezete a kötvény törlesztésének, hiszen az önkormányzati
cégek által megtermelt jövedelembıl tudják a tıke és kamattörlesztést biztosítani. Az
önkormányzati cégcsoport nagyon stabil és jól mőködı, hatékony cégcsoport, ezt az ÁSZ
jelentés is tartalmazza. A városüzemeltetési kiadások kb. 25 %-át fedezi az állami normatíva,
a többit saját erıbıl kell biztosítani. El kell gondolkodni olyan külsı források bevonásán,
amellyel az önkormányzat ezidáig nem élt. Felmerült az építményadó bevezetése, melynek
egy része a kiesett vállalkozók kommunális adóját lenne hivatott pótolni.
Ilosfai Gábor: Szekszárdon is jól látható egy elszegényedési folyamat, az önkormányzatnak
ezt meg kellene próbálnia csökkentetni. A fejlesztéseket mindig is támogatták. De a fürdı
beruházással nem értettek egyet, 1,5 milliárd Ft-ot költöttek rá, éves szinten 100-200 millió Ft
lesz az üzemeltetése, ezt a bevételt a fürdı nem fogja tudni elérni. A Diákétkeztetési Kft-vel
kapcsolatos beruházásra is több száz millió Ft-ot költöttek, a cég éves szinten 100 millió Ft
veszteséget termel. A Vízmő Kft-nek jelenleg 2 milliárd Ft az adósságállománya, a
Diákétkeztetési Kft-nek 500 millió Ft felett van az adóssága.
Horváth István: A városnak jelenleg az adósságszolgálata 338 millió Ft, ezt kell a városnak
évente törleszteni. Az ingatlanadót be lehet vezetni úgy is, hogy a multicégek nagyobb terhet
vállaljanak. Módosító javaslata az alábbi:
- mőködési bevételek és kiadások 6.899.506 eFt,
- az egyéb sajátos bevételeket 268.862 eFt-tal csökkentik,
- a kiadásoknál a dologi és egyéb folyó kiadásokat 150 millió Ft-tal csökkentik,
- a társadalom- , szociálpolitikai juttatásokat 15 millió Ft-tal csökkentik,
- egyéb mőködéscélú támogatások, kiadások, pénzforg. nélküli kiadások 541.666 e Ft
legyen,
- a tartalék 96.914 eFt,
- a fıösszeg 9.879.429 e Ft-ra változik.
Zaják Rita: Az adósságszolgálat véleménye szerint több mint 338 millió Ft, mivel nem
szerepel benne a 850 millió Ft likviditási hitel. Támogatja az ésszerő beruházásokat. Mind
kormányzati, mind önkormányzati szinten tervezhetetlen, kiszámíthatatlan, átgondolatlan,
véletlenszerő és felelıtlen gazdálkodásnak tartja a jelenlegit.
Horváth István: Az élményfürdıt nem a város építette, a Vízmő Kft. volt a beruházó, a
költségvetésben ez nem jelenik meg. Jelen pillanatban a város adósságszolgálata 338 millió
Ft. Nem gondolja, hogy ez a költségvetés felelıtlen lenne. Büszke arra, hogy az elmúlt
idıszakban magas színvonalon, jó mőködtették az intézményeket. Mindenki nehéz
körülmények között gazdálkodik, felelıs, átgondolt döntéseket hoznak.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint a szociális kiadásokra nagyobb összegeket lehetne
fordítani. A fürdı beruházás hosszú távon nem lesz fenntartható, vagy csak komoly összegek
ráfordításával lesz fenntartható.
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További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott módosító javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott
Szavazásra teszi fel Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı által megfogalmazott módosító
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti
idıszakra szóló középtávú tervének elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
26/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
2013-2015. közötti idıszakra szóló középtávú terv elfogadása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3)
bekezdése alapján az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek
várható összegét a 2013-2015. közötti idıszakban jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
Határidı:
Felelıs:
4.

azonnal
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
10/2012. (III.6.)
önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2012.(….)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A Bizottság továbbá javasolja, hogy a közgyőlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az önkormányzati törzsvagyon azon elemeit,
melyek a kötelezı feladatellátást szolgálják, hogy mennyiben töltik be eredeti rendeltetésüket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
11/2012.(III.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
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27/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Kötelezı
önkormányzati
feladatellátáshoz
törzsvagyon felülvizsgálata

kapcsolódó

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül az
önkormányzati törzsvagyon azon elemeit, amelyek a kötelezı
feladatellátást szolgálják, hogy mennyiben töltik be eredeti
rendeltetésüket, és a felmérés eredményét terjessze a közgyőlés
elé.
Határidı:
Felelıs:

2012. április 30.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı határozatot hozta:
28/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzıt, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése
alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elkészítsék,
elkészíttessék.
Határidı:
Felelıs:

6.

2013. június 30.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2012. (……)
önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a Közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
12/2012. (III.6.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
7.

Javaslat az óvodák és általános iskolák 2012/2013. nevelési évi, illetve tanévi
beíratási felhívásaira
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
29/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Az óvodák és az általános iskolák 2012/2013. nevelési évi,
tanévi beíratási felhívása
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012/2013. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi szekszárdi
intézményeiben:
1. 1. Számú Óvoda Kindergarten
felvételi keretszáma: 73 gyermek
2. 2. Számú Óvoda és Bölcsıde
felvételi keretszáma: 44 gyermek
3. Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 55 gyermek
___________________________________________
Összesen: 172 gyermek
II.
A közgyőlés a 2012/2013. tanévi elsı osztályok indítását
- az iskolák pedagógiai programjában a közgyőlés által
engedélyezett profilok figyelembevételével - az alábbiak szerint
engedélyezi szekszárdi intézményeiben:
1. Garay János Általános Iskola és AMI
felvételi keretszáma: 48 tanuló
legfeljebb 2 elsı osztályt indíthat
13

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. március 1-jei ülésének jegyzıkönyve

2. Babits Mihály Általános Iskola
felvételi keretszáma: 48 tanuló
legfeljebb 2 elsı osztályt indíthat
3. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
felvételi keretszáma: 72 tanuló
legfeljebb 3 elsı osztályt indíthat
4. Baka István Általános Iskola
felvételi keretszáma: 72 tanuló
legfeljebb 3 elsı osztályt indíthat
5. Baka István Általános Iskola Tagozata
felvételi keretszáma: 11 tanuló
legfeljebb 1 elsı osztályt indíthat
(szekszárdi lakhelyő tanulók felvételével)
___________________________________________________
Összesen: 251 tanuló
III.
A közgyőlés a 2012/2013. nevelési évben az óvodák
felvételi keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi a társult
településeken mőködı tagintézményekben:
1. 1. Számú Óvoda Szálkai Óvoda Kindergarten
felvételi keretszáma: 12 gyermek
2. 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Medinai Tagintézménye
felvételi keretszáma: 5 gyermek
3. Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája
felvételi keretszáma: 10 gyermek
4. I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája
felvételi keretszáma: 20 gyermek
IV. A közgyőlés a 2012/2013. tanévi elsı osztályok indítását az
alábbiak szerint engedélyezi a társult településeken mőködı
tagintézményekben:
1. Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Általános
és Mővészeti Iskolája
felvételi keretszáma: 15 tanuló
legfeljebb 1 elsı osztályt indíthat
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2. Babits Mihály Általános Iskola Medinai Tagintézménye
felvételi keretszáma: 6 tanuló
legfeljebb 1 összevont osztályt indíthat
3. I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános
Iskolája
felvételi keretszáma: 25 tanuló
legfeljebb 1 elsı osztályt indíthat

V. A közgyőlés az óvodák és az általános iskolák szekszárdi
mőködési (felvételi) körzetét a határozat 1. és 2. számú
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. A társult
településeken mőködı tagintézmények felvételi körzete az adott
települések közigazgatási területe.
VI. A közgyőlés felkéri az igazgatókat, hogy az elsı évfolyamra
felvételkor a 24 fı/osztály átlaglétszámot tartsák be. A
beíratáskor elınyben kell részesíteni a körzeti lakóhelyő, illetve
az intézményfenntartó társulásban részt vevı településen lakó,
valamint a szekszárdi gyermekeket. Vidéki lakóhelyő
gyermekek felvétele csak az átlaglétszám felett, a maximális
létszámok megközelítése érdekében lehetséges.
VII. A felvételrıl szóló értesítést a beíratást követı hivatali
egyeztetés után lehet kiküldeni 2012. április 30-ig. A közgyőlés
felkéri a jegyzıt, hogy a 2012/2013. nevelési évre, tanévre szóló
óvodai és általános iskolai, mellékletben szereplı beíratási
felhívásokat az óvodai és iskolai körzetek meghatározásával
együtt tegye közzé.
Határidı:
Felelıs:

8.

2012. április 16., illetve 2012. május 15.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi
helyzetének
ellenırzésérıl
készült
jelentésben
foglalt
megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A 21. oldalon szerepel, hogy az önkormányzat 2010. év végi szállítói tartozása
409 millió Ft, melybıl 329 millió Ft lejárt határidejő volt. A lejárt határidejő tartozások 28 %a meghaladta a 91 napot, az önkormányzatnál a 60 napot meghaladó szállítók felé fennálló
15
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kötelezettség miatt a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben
foglaltak ellenére a polgármester nem kezdeményezett adósságrendezési eljárást.
Polgármester úr eleget tett a jogszabályi kötelezettségének vagy nem? Ha nem tett eleget,
akkor mi volt az oka?
Horváth István: Nem ez az elıterjesztés tárgya.
Zaják Rita: Javasolja, hogy ez ezzel kapcsolatos intézkedést is vegyék be az ütemtervbe.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Intézkedési tervbe már nem foglalható bele, ez már idejét múlt
megállapítás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
30/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Intézkedési terv az Állami Számvevıszék jelentésében foglalt
megállapításokra
Szekszárd Megyei Jogú
Állami Számvevıszék
Önkormányzata pénzügyi
jelentését, és elfogadja
intézkedési tervet.

Város Közgyőlése megismerte az
Szekszárd Megyei Jogú Város
helyzetének ellenırzésérıl készült
a határozat mellékletét képezı

A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési terv
végrehajtásáról folyamatában, illetve a 2012. novemberi ülésén
számoljon be a közgyőlésnek.
Határidı:
Felelıs:
9.

értelemszerően
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat kötelezı önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló
megállapodás elfogadására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
16
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31/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Megállapodás megkötése kötelezı önkormányzati nyilvános
könyvtári feladat ellátására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvény
64. § (1) bekezdésében foglalt feladatának biztosítása érdekében
a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központtal a kötelezı
önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátására 2012.
január 1. napjától 2014. december 31. napjáig megállapodást
köt.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására, a jegyzıt pedig a megállapodás
ellenjegyzésére.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
10.

2012. március 1.
Horváth István polgármester

Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás
megkötésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 11
fő – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

32/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási megállapodás megkötése gyermekvédelmi
szakellátás biztosítására
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt
feladatának biztosítása érdekében a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központtal a személyes gondoskodás
keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások kötelezı
önkormányzati feladatai közül az otthont nyújtó ellátásra,
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valamint az utógondozói ellátásra 2012. január 1. napjától
határozatlan idejő feladat-ellátási megállapodást köt.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert
megállapodás aláírására, a jegyzıt annak ellenjegyzésére.

a

A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
2012. március 1.
Felelıs:
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
11.

Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság
kapcsolatos szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

vételár-hátralék

rendezésével

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A 2008. évi szerzıdés nem került aláírásra. A jelenlegi szerzıdés tervezet nem
tartalmazza, hogy vevı az ingatlant csak oktatási célra használhatja.
Horváth István: Az eredeti szerzıdés aláírásra került.
dr. Göttlinger István: Földhivatali bejegyzéshez szükséges a szerzıdés megkötése. A teljes
egyházjogi formának nem felelt meg az eredeti szerzıdés, mert a megyéspüspök nem jegyezte
ellen a megállapodást. A jelenleg hivatalban lévı püspök ezt a megállapodást fogja
ellenjegyezni.
Horváth István: Az eredeti szándék az volt, hogy legyen visszavásárlási joga az
önkormányzatnak. Javasolja, hogy ez a szerzıdés tervezetbe kerüljön beépítésre, és ezzel a
kiegészítéssel hagyja jóvá a közgyőlés a szerzıdés tervezetet.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott
kiegészítéssel, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
(dr. Tóth Gyula és Fajszi Lajos lépviselık nem vettek részt a szavazásban.)
33/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével
kapcsolatos szerzıdés jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az önkormányzat és a Pécsi Egyházmegyei Hatóság között a
szekszárdi 1830 hrsz-ú, Szekszárd, Garay tér 9. sz. alatti
„Általános iskola” megnevezéső ingatlan megvásárlása
18
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tárgyában létrejövı adásvételi szerzıdést jóváhagyja az alábbi
kiegészítéssel:
A szerzıdésben kerüljön rögzítésre az önkormányzat - az
eladási árral azonos - visszavásárlási joga, amennyiben vevı az
ingatlant nem oktatási, kulturális, nevelési célra, iskolaként
hasznosítja, vagy el kívánja idegeníteni.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
A jóváhagyott adásvételi szerzıdés a határozat mellékletét
képezi.
Határidı:
Felelıs:
12.

2012. március 1.
Horváth István polgármester

„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása”
(KEOP- 1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A támogatói döntés megérkezett az ivóvíz bázissal kapcsolatosan. Jelen
pillanatban az EU önerı alapra nyújtanak be pályázatot.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A beruházást mindenképpen meg kell valósítani. A határozati javaslat 3.
pontjában szerepel, hogy ha nem nyeri el az önkormányzat a támogatást, akkor más forrásból
fogják az önerıt biztosítani. Errıl tudna polgármester úr részletesebb tájékoztatást adni?
Horváth István: A szerzıdés aláírásának az a feltétele, hogy nyilatkozzanak a saját forrásról.
A pályázat benyújtásához pedig mellékelni kell a szerzıdést. Ha az önerı alapból nem tudják
finanszírozni a beruházást, akkor is meg kell oldani a problémát.
Zaják Rita: Kéri, hogy a költségvetésben is kerüljenek átvezetésre az összegek.
Pál József: A költségvetési rendelet következı módosításakor átvezetésre kerül az összeg.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:

19

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. március 1-jei ülésének jegyzıkönyve

34/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” c. (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázat
önerejének biztosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése nyilatkozik, hogy a
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel
való ellátása” címő, KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítójú
fejlesztést megvalósítja.
2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a 165/2011.
(VIII.18.) szekszárdi öh. 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal
arra, hogy a projekt megvalósításához saját erıként 2.332.601.826 Ft
–ot (1.057.956.019 Ft önerı, valamint 1.274.645.807 Ft ÁFA) biztosít
az alábbiak alapján:
A fejlesztés pénzügyi ütemezésben:
nettó (Ft)
Év
Beruházási költség
2012
353 554 599
2013
3 451 268 500
2014
916 087 296
Összesen
4 720 910 395
A fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
nettó (Ft)
Források
megnevezése
EU Alapokból
igényelt forrás
összege
A fejlesztéshez
hazai
társfinanszírozás
keretében
biztosított összeg
A Pályázó saját
forrása
A beruházás
összköltsége

2012.
év
233 174
561

2013. év

2014. év

Összesen

2 276 163
345

604 173
313

3 113 511
219

41 148
452

401 675
884

106 618
820

549 443 156

79 231
586
353 554
599

773 429 271

205 295
163
916 087
296

1 057 956
020
4 720 910
395

3 451 268
500

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljes projekt összeget az Önkormányzat költségvetésében,
valamint a három évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı
tervezés) a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú
kiadások között nevesítetten szerepelteti.”
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja az EU
Önerı Alapra való pályázat hiánypótlásának benyújtását, továbbá
nyilatkozik, hogy amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a
támogatást az EU Önerı Alapból, akkor azt más módon biztosítani
fogja.
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4.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése kötelezettséget
vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erıt az
EU Önerı Alap támogatásból (annak nyertessége esetén), továbbá az
ÁFA tartalom mértékéig saját költségvetésében biztosítja.
5.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

13.

2012. március 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A szerzıdésekben miért nem szerepel az összeg?
Horváth István: Az összeg nem változik, a határidı változik a szerzıdésmódosítással.
Kıvári László: Csak idıpont módosítást tartalmaz a szerzıdésmódosítás.
Ilosfai Gábor: November-december hónapokban kötötték meg a szerzıdéseket, 4 hónap telt
el a felmondás óta. A közbeszerzés hogyan áll?
Horváth István: A Városfejlesztési Kft-t megbízták, hogy egy állapotfelmérést végezzen,
illetve szakmai anyagot készíttessen, hogy az új közbeszerzésnek megfelelı dokumentációt
biztosítsanak. A tervezıi határidı csúszott. Február 20-a körül készült el az anyag, ezt
követıen az NFÜ tartott ellenırzést. A mőszaki elıkészületeket rendben találták. A múlt
héten pénteken kapták meg az NFÜ-tıl a jóváhagyást, az új közbeszerzés kiírható.
Ilosfai Gábor: Az idei évben be kell fejezni a beruházást?
Horváth István 2012. december 31-ig kérték módosítást.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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35/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
„Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása” címő pályázat megvalósításához kapcsolódó
döntések
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú „Agóra
Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési Ház és a Mővészetek
Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása címő”
projekthez kapcsolódó ırzés és vagyonvédelem, a víztelenítés,
valamint a födémtámaszok bérlete tárgyú szerzıdéseket az 1., 2.
és 3. számú mellékletekben foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a
szerzıdések ellenértéke fedezetét a Szekszárd Megyei Jogú
Város 2012. évi költségvetése terhére biztosítja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza továbbá a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot, hogy amennyiben a döntéseket
sürgısség (pl. azonnali beavatkozás szükséges károkozás
elkerülése, illetve az állagmegóvás érdekében) indokolja, az
ügyben eljárjon és a szükséges intézkedéseket, döntéseket
meghozza.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdésmódosítások aláírására, valamint a jegyzıt azok
ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

14.

2012. március 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza
és környéke felújításával” címő, DDOP-4.1.1/D-09-2f-20090006
azonosítószámú
pályázat
végrehajtására létrehozott konzorcium
együttmőködési megállapodásának módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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36/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a
Vármegyeháza és környéke felújításával” c., (DDOP-4.1.1/D09-2f-2009-0006)
pályázat
végrehajtására
létrehozott
konzorcium együttmőködési megállapodásának módosítása

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövı
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás módosítását
jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá
a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
15.

2012. március 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

„Megbízási szerzıdés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a
megjelölt
gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó
tanácsadói, lebonyolítói,
hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás
nyújtására”
tárgyú
meghívásos
pályázati
eljárás
eredményének
jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
37/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására kiírt pályázat
elbírálása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés SZMJV
Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági
társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói,
lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás
nyújtására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárása során a
legkedvezıbb ajánlatot tevı PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó
Szolgáltató Zrt-vel (1022 Budapest, Bimbó út 68.) kössön
megbízási szerzıdést.
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2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá
felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a
jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:

16.

2012. március 1.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtı”
közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.
évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére
kérelem benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı –9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
38/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásra elnyert támogatás
felhasználásáról, 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására
fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtása
I.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése elfogadja a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú,
valamint az „Értékteremtı” közfoglalkoztatásra elnyert
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, valamint
jóváhagyja a pályázatok beadásával kapcsolatos intézkedéseket.
II.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2012. évi közfoglalkoztatás támogatására
benyújtott kérelmet utólagosan jóváhagyja, továbbá nyilatkozik
a 8 708 658 Ft mértékő saját forrás összegét az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.6.) szekszárdi öh.
rendeletében foglalt „Önkormányzat külsı személyi juttatások”
(301-1-3) elıirányzat terhére biztosítja.

Határidı:
Felelıs:

2012. március 1.
Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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17.

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

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
39/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatokról
I.)
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
42/2011.(IV.7.),
146/2011.(VII.19.),
204/2011.(X.27.),
213/2011.(X.27.),
232/2011.(XII.1.),
238/2011.(XII.1.),
4/2012.(I.18.), 6-7/2012.(II.2.), 914/2012.(II.2.),
16-17/2012.(II.2.),
19-21/2012.(II.2.),
23/2012.(II.2.), 25/2012.(II.2.) szekszárdi öh. számú
határozatok végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl
szóló beszámolót jóváhagyja.
2.) A közgyőlés a 10/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
március 30-ig meghosszabbítja.
3.) A közgyőlés a 11/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
március 30-ig meghosszabbítja.
4.) A közgyőlés a 12/2012.(II.2.) sz. határozat határidejét 2012.
március 30-ig meghosszabbítja.
II.) A közgyőlés a 9/2012. (II.2.) szekszárdi öh. határozatát az
alábbi 3. ponttal kiegészíti:
„3. A közgyőlés - mint alapító tulajdonos - felhatalmazza a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatóját a
szerzıdés aláírására.”

Határidı:
Felelıs:

18.

2012. március 1.
Horváth István polgármester

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

elfogadott

stratégia

Horváth István: A bizottságok az elıterjesztést megtárgyalták, a közgyőlésnek elfogadásra
javasolják.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
40/2012. (III.1.) szekszárdi öh.
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia eredményeinek és a KEF munkájának
tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia 2011. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés a stratégiában megfogalmazott célok
megvalósítása érdekében 350 eFt-ot elkülönít az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló rendeletében.
3.
A Közgyőlés
ismételten áttekinti.

a

stratégia

eredményeit

2013-ban

4.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi
Egyeztetı Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidı:

1., 2. és 4. pont tekintetében 2012. március 1.
3. pont tekintetében 2013. február 28.

Felelıs:

Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 órakor
berekeszti.
K m f.
Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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