Szám: IV.144-8/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. augusztus 19-én (csütörtökön) 8
óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Csernus Péter, Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth
Kálmán, Horváth László, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Máté Péter, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula
képviselık
Összesen: 15 fı
Távolmaradt: Dr. Gaál Zsuzsanna, Jobban Zoltán, Horváth Tibor, Schoeck Károly, Dr. Tóth
Csaba Attila képviselı
Ülés közben érkezett: Dr. Hadházy Ákos, Horváth Jánosné, Kıvári László képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Märcz László beruházási elıadó,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja a rendkívüli ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Javasolja, hogy a
közgyőlés vegye fel napirendjére a kiküldött anyagban szereplı 190. számú elıterjesztést a zárt
ülés napirendjére, továbbá javasolja, hogy a közgyőlés vegye le napirendjérıl a meghívóban
szereplı 176. és 133. számú elıterjesztéseket, és a szeptemberi ülésen tárgyalja meg azokat. A
175. számú elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a közgyőlés. A közgyőlés zárt ülés tartásával
kezdje munkáját, amelyen a 177. számú elıterjesztést tárgyalja meg elsı napirendi pontként,
majd azt követıen nyilvános ülés tartásával folytassa a munkáját. Kéri a hozzászólásokat,
javaslatokat.
Hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát a 176. számú elıterjesztés levételére
vonatkozóan, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 15 fı - 15 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 188. számú elıterjesztés levételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott.

Szavazásra teszi fel a 190. számú elıterjesztés felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 175. számú elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı – 12 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:
1./

Közgyőlési nyilatkozat elıvásárlási jog gyakorlásáról
(177. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

NYILVÁNOS ÜLÉS:
2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….) rendelete a
2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült,
vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás
felhasználásáról szóló 15/2010.(VII.13.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(186. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

3./

Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
(185. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4./

Javaslat a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásához szükséges
szavazatszámláló bizottság megválasztására
(187. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5./

Javaslat vis maior pályázat védekezési és helyreállítási költségeinek módosítására
hiánypótláshoz
(183. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(184. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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7./

Önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvántartásba vétele és kezelése
(178. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8./

Javaslat a 175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(179. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Bírósági ülnöki megbízatás megszőnése
(180. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(181. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
(182. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

12./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi állására beérkezett pályázatok
elbírálása
(189. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13./

Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., valamint a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. részére
(190. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14./

Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére
(175. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

A közgyőlés 8 óra 20 perctıl 8 óra 35 percig zárt ülést tartott, melyen meghozta a 180/2010.
(VIII.19.) szekszárdi öh. számú határozatát.

Dr. Hadházy Ákos, Kıvári László 8 óra 35 perckor megérkeznek az ülésterembe, Kerekes Csaba
elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
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2./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek
idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok
kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról szóló 15/2010.(VII.13.)
szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Dr. Horváth István: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Hány lakóingatlan van a városban, amely a rendeletben foglalt feltételeknek
megfelel?
Amreinné dr. Gál Klaudia: 4 kérelem érkezett be, tekintettel azonban arra, hogy meghatározott
feltételek esetén jár a központi támogatás, 3 lakóingatlan az, amelyben életvitelszerően
tartózkodtak. Tehát várhatóan 3 ingatlan az, amely kárenyhítésre jogosult lehet, de a további
jogosultsági feltételek vizsgálata folyamatban van. Azt követıen a Szociális és Egészségügyi
Bizottság fog dönteni a támogatás odaítélésérıl, a döntésrıl pedig a bizottság beszámol majd a
közgyőlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma
17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 16/2010.(VIII.23.) önkormányzati
rendelete a 2010. május-június hónapokban
kihirdetett
veszélyhelyzetek
idıszakában
megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált
lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi
támogatás felhasználásáról szóló 15/2010.(VII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
3./

Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
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.
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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:
181/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Helyi Választási Bizottság tagjai
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a választási eljárásról szóló l997. évi C.
tv. 23. § (2) bekezdésére tekintettel a Helyi
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az
alábbi személyeket választja meg:
Helyi Választási Bizottság tagjainak:
Dr. Molnár Péter Szekszárd, Arany J. u. 8. I/10.
Frey István Szekszárd, Dr. Berze Nagy J. u. 7.
Dr. Bodor Adrienn Szekszárd, Kerámia u. 50.
Helyi Választási Bizottság póttagjainak:
Keserő Mihályné Szekszárd, Wesselényi u. 2. II/3.
Várallyay Dezsı Szekszárd, Wesselényi u. 12. II/1.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Helyi Választási
Bizottság tagjainak, póttagjainak az elmúlt
idıszakban végzett munkájáért.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı, HVI
vezetı
4./

Javaslat a települési kisebbségi önkormányzati képviselık
szükséges szavazatszámláló bizottság megválasztására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

választásához

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 határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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182/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Települési kisebbségi önkormányzati képviselık
választásához szükséges szavazatszámláló bizottság
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a választási eljárásról szóló l997. évi C.
tv. 23. § (1) bekezdésére tekintettel a települési
kisebbségi önkormányzati képviselık választásához
szükséges szavazatszámláló bizottság alábbi tagjait
választja meg:
Szavazatszámláló bizottsági tagok:
Dr. Guld Anita Szekszárd, Alkotmány u. 11.
Kaiser Erzsébet Szekszárd, Széchenyi u. 61. I/3.
Máté Józsefné Szekszárd, Bocskai u. 58/B.
Máté Mihályné Szekszárd Arany J. u. 16. I/1.
Pulai Erzsébet Szekszárd, Ybl M. ltp. 13. I/4.
Szavazatszámláló bizottsági póttag:
Málinger Józsefné Szekszárd, Remete u. 74.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a kisebbségi
szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak
elızı idıszakban végzett munkájáért.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı, HVI
vezetı

5./

Javaslat vis maior pályázat védekezési és helyreállítási költségeinek módosítására
hiánypótláshoz
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Märcz László: Az eddigiekben 321 millió Ft összegre nyújtottak be pályázatot, és ebbıl az önrész
100 millió Ft-ot tesz ki.
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Amreinné dr. Gál Klaudia: A mostani javaslatokról korábban döntött már a közgyőlés, az
összegek pontosítását követıen szükség van a már elfogadott határozatok módosítására.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Elıre nem látható természeti események miatt vált szükségessé a vis maior
pályázatok benyújtása.
Kıvári László: Ilyen idıjárási helyzet – tekintve a csapadék mennyiségét és intenzitását – még
nem fordult elı. Ennek következtében a város különbözı helyein katasztrofális helyzet állt elı.
Türelmet kér a támogatást igénylıktıl, mivel a pályázati eljárás hosszabb idıt vesz igénybe, és a
kivitelezési munkákat az elbírálást követıen kezdhetik el.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

183/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
162/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be Szekszárd város területén (Józsefpuszta
0225/6; 0225/7 hrsz.; Béke telep 3745; 3732 hrsz.;
Sauli völgy 8139 hrsz.; Kerámia u. 5328/8; 5302
hrsz.; Csap u. 1. 5489/2 hrsz.; Tóthvölgy 5793 hrsz.)
2010. június 21-én történt, elıre nem látható,
természeti esemény okozta veszély miatt szükségessé
váló védekezéssel (homokzsákok töltése, kiszállítása,
tőzoltóság által végzett fakivágások, szivattyúzások,
ároktöltés stb.) kapcsolatban. A benyújtott vis maior
pályázatot a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája 2010.
augusztus 12-én hiánypótlásra visszaküldte az
Önkormányzatnak.
A Közgyőlés a beérkezett számlák alapján módosítja
a 162/2010. (VII.9.) számú határozatát. A Közgyőlés
nyilatkozik továbbá arról, hogy a káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással
nem
rendelkezik.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
390 842 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
911 963Ft
Források összesen
1 302 805 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 1 302 805,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
184/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
163/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be Szekszárd város tulajdonában lévı ár- és
belvízvédelmi létesítményekben (Tóthvölgyi árok:
5793; 5772 hrsz., Csatári árok: 5331 hrsz., Magura
csatorna: 0301/2 hrsz.) a 2010. június 21-én történt,
elıre nem látható természeti esemény okozta károk
helyreállításával kapcsolatban. A pályázatot a
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális
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Igazgatóság Állampénztári Irodája 2010. augusztus
13-án
hiánypótlásra
visszaküldte
az
Önkormányzatnak.
A Közgyőlés a szakértıi véleményben szereplı
költségvetés alapján módosítja a 163/2010. (VII.9.)
számú határozatát. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlanok a tulajdonát képezik.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
7 052 193 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
16 455 117 Ft
Források összesen
23 507 310Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 23 507 310,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 23.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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185/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
164/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be Szekszárd város tulajdonában lévı
utakban, hidakban (Kerámia u. 5543/1; 5514/12
hrsz.; Otthon u. 5514/13 hrsz.; Csatár u. 5361 hrsz.;
Tóth L. u. 5551/43; 5543/55 hrsz.; Dr. Nagy I. u.
5543/59 hrsz.; Sárköz u. 5341; 5551/17 hrsz.; Major
u. 5681 hrsz.; Csap u. 5488 hrsz.; Fagyöngy u.
5838/67 hrsz.; 5838/73 hrsz.; Szılıhegy u. 6950;
5759 hrsz.; Harang u. 11905 hrsz.; Zengı u. 11502/1
hrsz.; Muskátli u. 15615 hrsz.; Szérő u. 0628 hrsz;
Hollós L. u csatl. közút 11651 hrsz.;) a 2010. június
21-én történt, elıre nem látható természeti esemény
okozta károk helyreállításával kapcsolatban. A
pályázatot a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája 2010.
augusztus 13-án hiánypótlásra visszaküldte az
Önkormányzatnak.
A Közgyőlés a beérkezett számlák alapján módosítja
164/2010. (VII.9.) számú határozatát. A Közgyőlés
nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan
semmilyen biztosítással nem rendelkezik, valamint
arról, hogy az érintett ingatlanok a tulajdonát
képezik.
A káresemények forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
2 567 500 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
3 851 250 Ft
Források összesen
6 418 750 Ft

%
40
0
0
60
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 6 418 750,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
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A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 23.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
Kerekes Csaba 8 óra 59 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
186/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
165/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a 2010. június 21-én történt, elıre nem
látható természeti esemény miatt bekövetkezett
pinceomlások (Bocskai u. 26., 30., 33., 35. számú
lakóingatlanokkal szemben, a Bocskai u. mellett
történt leszakadások (1157 hrsz.); Kaczor u-i 5191
hrsz-ú közterületen üregleszakadás; Szılıhegyi
temetı tartalék területén (Hollós L. u.) a rézsőben
pince leszakadás (11647 hrsz.) helyreállításával
kapcsolatban. A pályázatot a Magyar Államkincstár
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári
Irodája 2010. augusztus 13-án hiánypótlásra
visszaküldte az Önkormányzatnak.
A Közgyőlés a szakértıi véleményben szereplı
költségvetés alapján módosítja a 165/2010. (VII.9.)
számú határozatát. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlanok a tulajdonát képezik.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
7 946 625 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
18 542 125 Ft
Források összesen
26 488 750 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 26 488 750,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 23.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
A polgármester szavazásra teszi fel az ötödik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
187/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
166/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a 2010. június 21-én történt, elıre nem
látható természeti esemény miatt bekövetkezett
földcsuszamlások (Barátság u. 4-24. felett: 6312/16;
6312/20; 6312/18; 6312/17; 6312/7; 6312/11, Harang
u-i út mellett: 11905 hrsz., Bródy köz 21-23-25.
számú ingatlanok feletti terület: 5916/24; 5916/9
hrsz.) helyreállításával kapcsolatban. A pályázatot a
Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális
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Igazgatóság Állampénztári Irodája 2010. augusztus
13-án
hiánypótlásra
visszaküldte
az
Önkormányzatnak.
A Bródy közben történt földcsuszamlást a Pince- és
Partfal Veszély Elhárítási Bizottság nem minısítette
vis maior eseménynek, ezért ennek helyreállítási
költségei nem számolhatóak el.
A Közgyőlés a szakértıi véleményben szereplı
költségvetés alapján módosítja a 166/2010. (VII.9.)
számú határozatát. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással nem rendelkezik, valamint arról, hogy
az érintett ingatlanok a tulajdonát képezik.
Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
32 506 868 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
75 849 357 Ft
Források összesen
108 356 225 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 108 356 225,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 23.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
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A polgármester szavazásra teszi fel a hatodik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
188/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
167/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be Szekszárd város alábbi közterületein
2010. június 21-én történt, elıre nem látható,
természeti esemény okozta veszély miatt szükségessé
váló védekezéssel (közlekedés biztonságát és az
épületeket veszélyeztetı fakidılések) kapcsolatban:
Béri B. Á. u. 45-nél
Körösi Cs. S. u. 31.
Rákóczi u. 37. elıtt
Barátság u keresztezıdése
Alkotmány u. 32. elıtt
Prometheusz Park
Vármegyeháza udvara
Munkácsy u.
Séd Patak medrénél

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

A pályázatot a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli
Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodája 2010.
augusztus 13-án hiánypótlásra visszaküldte az
Önkormányzatnak.
A Közgyőlés a beérkezett számlák alapján módosítja
a 167/2010. (VII.9.) számú határozatát. A Közgyőlés
nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan
semmilyen biztosítással nem rendelkezik, valamint
arról, hogy az érintett ingatlanok a tulajdonát
képezik.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
2010. év
Saját forrás
168 844 Ft
Biztosító kártérítése
0 Ft
Egyéb forrás
0 Ft
Vis maior igény
393 970Ft
Források összesen
562 814 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 562 814,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
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Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
hiánypótlás benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.

Határidı: 2010. augusztus 23.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a hetedik határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı - 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
189/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
130/2010. (VI.24.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújtott
be Szekszárd város Csalogány u. 5020/42 hrsz-ú partfal
megcsúszás helyreállításával kapcsolatban.
A Közgyőlés a szakértıi véleményben szereplı
költségvetés alapján módosítja a 130/2010. (VI.24.)számú
határozatát. A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a
káreseményhez kapcsolódóan semmilyen biztosítással
nem rendelkezik, valamint arról, hogy az érintett ingatlan
a tulajdonát képezi.
A káresemény forrásösszetétele:

(70%-os):
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
9 469 716 Ft
0 Ft
0 Ft
22 096 003 Ft
31 565 719 Ft

%
30
0
0
70
100
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(60 %-os):
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
6 247 734 Ft
0 Ft
0 Ft
14 578 047 Ft
20 825 781 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége: 52 391 500,- Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. számú
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás
benyújtására, az aljegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

6./

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

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Hogy áll az általános tartalék keret? Azért kérdezi, mert a vis maior támogatások
önerejét ennek a terhére biztosítja a közgyőlés folyamatosan.
Pál József: Jelenleg megfelelı alap áll rendelkezésre a vis maior pályázatok lebonyolításához.
Ilosfai Gábor: Ennél konkrétabb választ várt volna. Fontos döntés ez, de azért a pénzügyi hátteret
is szeretné látni.
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Horváth István: Az elmúlt közgyőlésen módosították a folyószámlahitel keretet az ilyen jellegő
kifizetésekre való tekintettel is. A vis maior pályázatokat még nem bírálták el, a költségek
pontosítása zajlik. Amennyiben jóváhagyják a pályázatokat, akkor biztosítani kell az önerıt.
Pál József: A tartalékalap 2.147.692 eFt. Az I. féléves adatok alapján.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A rendkívüli idıjárás okozta a partfal és pincebeszakadást, amelyek helyreállítása
nagy költségekkel jár.
Ilosfai Gábor: A költségvetési rendeletben 230 millió Ft van a tartalékalapon.
Horváth István: A Pénzügyi Bizottság ülésén egyeztethetnek ezekrıl a
igazgatóság vezetı úrral.

kérdésekrıl az

Pál József: Az elıbbiekben elhangzott 2 milliárd forinton belül valóban 200 millió Ft van a
mőködési kiadásokra. Tehát megfelelı alap áll rendelkezésre a pályázat beadásához.
További 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:
190/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Vis maior pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet nyújt
be a 2010. július 30-31-én történt, elıre nem
látható természeti esemény miatt bekövetkezett
partfal-, és pinceomlások (Mérey u. 50. (1474
hrsz.), Kálvin tér 2. (1442 hrsz.), Kálvin tér 4/a.
(1443, 1444, 1445 hrsz.), Kálvin tér 6. (1449 hrsz.),
Kálvin tér 8. (1450 hrsz.) számú ingatlanok és a 1441
hrsz-ú Séd patak telekhatárán húzódó partfal
omlások, a Nagybödı u. 10. (1358 hrsz.), Nagybödı
u. 12. (1359 hrsz.), Nagybödı u. 14. (1360) hsz-ú
ingatlanok és a 9388/2 hrsz-ú út telekhatárán húzódó
partfal omlások, Mérey u. 29. (839/5 hrsz) számú
ingatlan és a 839/6 hrsz-ú közterület alatt húzódó
pince omlás, Mérey u. 29. (839/5 hrsz) számú
ingatlanról nyíló 839/3 hrsz-ú közterület alatt húzódó
pince omlás) helyreállításával kapcsolatban.
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A Közgyőlés nyilatkozik, hogy a káreseményhez
kapcsolódóan
semmilyen
biztosítással
nem
rendelkezik, valamint arról, hogy az érintett
ingatlanok a tulajdonát képezik.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

2010. év
27 900 000 Ft
0 Ft
0 Ft
65 100 000 Ft
93 000 000 Ft

%
30
0
0
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 93 000 000,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
rendelet „Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, az aljegyzıt annak
ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. szeptember 8.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
7./

Önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvántartásba vétele és kezelése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: Ismerteti a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát: a bizottsága felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzati tulajdonban lévı Szekszárd, kendergyár
Keselyősi úti 0216/7 hrsz-ú 60 m2 területő raktárhelyiséggel kapcsolatos iratokat terjessze a
bizottság következı ülése elé. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
vagyonkataszter naprakész vezetésérıl, és kérjen földhivatali kimutatást Szekszárd Megyei Jogú
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Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanokról, melyet egyeztessen az önkormányzat
nyilvántartásaival.
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:
191/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvántartásba
vétele és kezelése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Szekszárd, Kendergyár Keselyősi úti 0216/7. hrsz-ú
60 m2 területő raktár a hivatali nyilvántartásba
vezesse be.
A közgyőlés a raktárhelyiség ingatlan kezelésével
megbízza a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a
Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját a kezelési
megállapodás kiegészítésére.
Határidı: 2010. augusztus 19.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató

8./

Javaslat a 175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.

20
192/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh.
számú határozatát a következık szerint módosítja:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
engedélyezi
Medina
Község
Önkormányzata számára a Szekszárd és Medina
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által 2009.
évben
ellátott
oktatási-nevelési
feladatokra
kimutatott 4.481.135.- Ft, továbbá a 2010. évre
idıarányosan jutó 4.000.000.- Ft összegő saját forrás
kamatmentes részletfizetését az alábbiak szerint:
Medina Község Önkormányzata havonta 1.000.000
Ft-ot fizet meg kamatmentesen 2010. augusztus 1-tıl
2011. március 31-ig, továbbá 481.135.- Ft-ot 2011.
április 30-ig Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.”
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
döntésrıl értesítse Medina Község Önkormányzatát.
Határidı: 2010. augusztus 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
9./

Bírósági ülnöki megbízatás megszőnése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Javasolja, hogy a közgyőlés köszönje meg Kistakács Jánosné ülnöki munkáját.
Horváth István: Javasolja ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot.
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A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés melynek létszáma 18 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Ács Rezsı nem vett részt a szavazásban.
193/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Bírósági ülnöki megbízatás megszőnése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 1997. évi LXVII. tv. 127. § (1) bekezdésének
c.) pontja alapján megállapítja, hogy a 73/2007.
(IV.3.) szekszárdi öh. számú határozattal a
Szekszárdi
Munkaügyi
Bíróságra
ülnökül
megválasztott Kistakács Jánosné (Szül.: Honosi
Franciska, lakcím: 7100 Szekszárd, Tartsay V. ltp.
43. II/7.) megbízatása 2010. május 25. napján
megszőnt.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki Kistakács Jánosné
részére bírósági ülnökként végzett tevékenységéért.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
döntésrıl értesítse a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság
elnökét.
Határidı: 2010. augusztus 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Ács Rezsı 9 óra 19 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 17 fı képviselı.
10./

Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 17 fı - 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Horváth László, dr. Tóth Gyula nem vettek részt a szavazásban.
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194/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza kérelmére a Szekszárd, Kölcsey ltp.
24. 4/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásra
vonatkozó bérleti jogviszonyt 2011. december 31-ig
meghosszabbítja.
A közgyőlés a bérleti díjat 600,- Ft/m2 összegben
állapítja meg.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a szükséges iratok
elkészítésérıl gondoskodjon.
Határidı: 2010. augusztus 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató

11./

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: 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:
195/2010. (VIII.19.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 1. §
(3) bekezdése alapján elfogadja a Szekszárd és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
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A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás módosításának aláírására.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
határozatot küldje meg a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás részére.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
megállapodás jelen határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2010. augusztus 25.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 25
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

