Szám: IV. 52-7/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2012. május 30-án (szerdán) 9 óra 45
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita
képviselık
Összesen: 10 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Távolmaradt:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth
Kálmán, Halmai Gáborné képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Meghívottak:

Dr. Józan-Jilling Mihály elnök,
Sárközi János József elnök

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Javasolja az alábbi napirendi pontok napirendre történı felvételét:
Nyilvános ülésre:
-

Pályázatok elıkészítése épületenergetikai
igénybevételéhez
(143. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

fejlesztésre

irányuló

támogatás

Zárt ülésre:
-

Felhatalmazás a volt „Laktanya” területének feltárásához szükséges ingatlanok opciós
szerzıdésének megkötésére
(144. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

-

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére alvállalkozói
szerzıdés megkötéséhez
(145. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Javasolja továbbá, hogy a közgyőlés a 125. és 126. sz. elıterjesztéseket tárgyalja meg elsı két
napirendi pontként.
Ilosfai Gábor: Az április 27-i közgyőlésen feltett interpellációira polgármester úr írásban
ígért választ, melyet nem kapott meg. Továbbá kérdést szeretne intézni polgármester úrhoz a
Babits Mihály Mővelıdési Házzal kapcsolatban.
Horváth István: A válasz készítése folyamatban van.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és
az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
(125. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
(126. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(140. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

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)
(138. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történı fellobogózásának
rendjérıl ( tervezet )
(130. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének..../2012. (…...)
önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletekben található szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
(129. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(139. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
(141. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10.

Településrendezési terv módosításának programja
(137. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
(124. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat a Tolnatáj Televízió Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás
módosítására
(135. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(133. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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14.

Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási
megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
(142. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

15.

Beszámoló a Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítı
tevékenységérıl
(132. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

16.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról
(136. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

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

18.

Pályázatok elıkészítése épületenergetikai
igénybevételéhez
(143. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Kérdések, interpellációk
- Kıvári László képviselı interpellációjára adott írásbeli válasz

fejlesztésre

Szolgálat

irányuló

2011.

évi

támogatás

ZÁRT ÜLÉS:
20.

Közterület használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(128. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Felhatalmazás a volt „Laktanya” területének feltárásához szükséges ingatlanok opciós
szerzıdésének megkötésére
(144. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére alvállalkozói
szerzıdés megkötéséhez
(145. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(134. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula elnök
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1.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Józan-Jilling Mihály: Korábban is létezett együttmőködési megállapodás a német
kisebbségi önkormányzat illetıleg a megyei jogú város önkormányzata között. Az elmúlt
idıszak törvényi változásai következtében szükséges a megállapodást felülvizsgálni 2012.
június 1-jéig. A megállapodás tervezetet több alkalommal egyeztette a hivatal kollégáival, és
jegyzı asszonnyal. A megállapodás három részre tagozódik. Az egyik része az un. általános
együttmőködés, mely a törvényi elıírások alapján leszabályozott kérdéseket tartalmazza,
költségvetés és zárszámadás elıkészítése stb. Két speciális dolog van az együttmőködésben.
Az egyik, a német önkormányzat által folytatott szociális tevékenység, amellyel
kapcsolatosan van egy 1997-es megállapodás a Szociális Központtal a Szent István házban
mőködı idısek nappali ellátása tekintetében. Tekintettel arra, hogy azóta a szerzıdı felek is
megváltoztak, szükséges a megállapodás felülvizsgálata. Az együttmőködési megállapodás
erre a külön megállapodásra is utalást tesz, amely további egyeztetést követıen késıbb kerül
megkötésre. Erre a célra a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évben
500.000,- Ft-ot biztosított. A másik speciális dolog, hogy 2005. óta a német önkormányzat a
Wunderland Óvoda fenntartója. Közoktatási megállapodás alapján mőködteti a nemzetiségi
önkormányzat az óvodát. Új törvények vannak ezzel kapcsolatosan is, az intézmény kapcsán a
változtatások beépítésre kerültek az együttmőködési megállapodásba. 2008. óta jelentıs
változások történtek az óvoda mőködésében, összesen 2009-2010. között 100 millió Ft-os
nagyságrendő beruházás történt, mely német magánalapítványi támogatásból, illetve uniós
pályázaton elnyert támogatásból valósult meg.
Az együttmőködési megállapodás V. fejezetének 4-5. pontjait módosítani javasolja az
alábbiak szerint:
„4. A Wunderland Óvoda tekintetében az állami támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat
igényli a Polgármesteri Hivatal útján. Az Önkormányzat a Wunderland Óvoda állami
támogatását a megérkezésétıl számított 3 munkanapon belül köteles átutalni a Wunderland
Óvoda számlájára.
5. Az Önkormányzat a Wunderland Óvoda részére nyújtott hozzájárulás összegét az
Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követıen havonta idıarányosan
tárgyhónap utolsó napjáig utalja át a Nemzetiségi Önkormányzat számlaszámára. Indokolt
esetben ettıl eltérni elızetes egyeztetést követıen lehet.”
Dr. Tóth Csaba Attila 10 órakor megérkezik az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: Az 5. pont módosítása tekintetében kéri Pál József igazgatóság vezetı
állásfoglalását.
Pál József: Az elmúlt években a normatíva igénylés valóban a tárgyhót megelızı hónapban
megérkezett az önkormányzat költségvetési számlájára. Az új Áht. elfogadását követıen
viszont a tárgyhavi normatíva a tárgyhó elsı három napjában érkezik. Ennek a kérésnek
technikailag nem tudnak eleget tenni, mivel még nem jelenik meg az önkormányzat számláján
a normatíva.
Horváth István: Javasolja, hogy „tárgyhót követı harmadik munkanap” szerepeljen az 5.
pontban.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
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Máté Péter: Az óvoda energetikai felújításában a város is részt vett, átmeneti
finanszírozásokkal. Az együttmőködést tudnák esetleg bıvíteni? A Diákétkeztetési Kft. tudna
beszállítani a Wunderland Óvodába?
Dr. Józan-Jilling Mihály: Felhívja a figyelmet, hogy az óvoda támogatása két részbıl áll, az
egyik az állami normatíva, a másik az önkormányzat kiegészítı támogatása. Az 5. pont a
kiegészítı önkormányzati támogatás utalásáról szól, ez nincs összefüggésben az állami
normatíva megérkezésének idejével. Máté Péter kérdésére válaszolva elmondja, hogy
valóban az uniós pályázat elnyeréséhez önrészt kellett biztosítani, melyhez 11 millió Ft-ot
biztosított a város. Az étkeztetéssel kapcsolatban az Óvodának a Kórház konyhájával van
szerzıdése. Ha a szerzıdés határideje lejár, a jogszabályoknak megfelelıen fognak eljárni, ki
kell majd írni a pályázatot.
Horváth István: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy a közgyőlés
felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testületének elnökével a Wunderland Óvoda étkeztetésének
ellátásáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott
kiegészítéssel, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal elfogadott
és a következı határozatot hozta:
102/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 159. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján
jóváhagyja a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendı együttmőködési megállapodást az alábbi módosítással:
Az együttmőködési megállapodás V. fejezetének 4-5.
pontjai alábbiak szerint módosulnak:
„4. A Wunderland Óvoda tekintetében az állami támogatást a
Nemzetiségi Önkormányzat igényli a Polgármesteri Hivatal
útján. Az Önkormányzat a Wunderland Óvoda állami
támogatását a megérkezésétıl számított 3 munkanapon belül
köteles átutalni a Wunderland Óvoda számlájára.
5. Az Önkormányzat a Wunderland Óvoda részére nyújtott
hozzájárulás összegét az Önkormányzat költségvetési
rendeletének elfogadását követıen havonta idıarányosan
tárgyhónap utolsó napjáig utalja át a Nemzetiségi
Önkormányzat számlaszámára. Indokolt esetben ettıl eltérni
elızetes egyeztetést követıen lehet.”
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2.
A Közgyőlés felhatalmazza a
együttmőködési megállapodás aláírására.

polgármestert

az

3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Hrabovszki u. 10. szám alatti Ifjúsági Cserkészház, és a Rákóczi
u. 69-71. szám alatti Szent István Ház üzemeltetési költségeire
vonatkozó megállapodást terjessze elı a Közgyőlés következı
ülésére.
4.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
folytasson egyeztetést a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselı-testületének elnökével a Wunderland
Óvoda étkeztetésének ellátásáról.
Az együttmőködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2012. május 30.
3. pont tekintetében: 2012. június 30.
4. pont tekintetében: 2012. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı együttmőködési
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Sárközi János József: Tavaly március hónapban kötöttek ingatlan bérleti szerzıdést a
Vagyonkezelı Kft-vel. A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2012. január 1-tıl hatályos.
Szeretné, ha közgyőlés az ingyenes ingatlanhasználatot nem 2013. január 1-tıl, hanem 2012.
január 1-tıl biztosítaná a nemzetiségi önkormányzat számára. Kéri, hogy az együttmőködési
megállapodás 2012. június 1-tıl lépjen hatályba. Az együttmőködési megállapodásban
rögzítsék, hogy a város mettıl meddig vállalja át az irodai bérleti díj fizetésének költségét. A
nemzetiségi önkormányzat önálló költségvetéssel, önálló számlával, adószámmal rendelkezik.
Kéri, hogy amikor a testületük módosítja a költségvetést, költségvetési határozatát, akkor
segítsék a munkájukat a tekintetben, hogy a rendezvényekre a támogatást fel tudják venni a
hivatal pénztárában.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: A Barát János utcai esetrıl szeretne tájékoztatást kérni.
Horváth István: Egyeztetést kezdeményez majd a nemzetiségi önkormányzatok vezetıivel,
hogy azokról a kérdésekrıl tudjanak tárgyalni, melyeket nem tartalmaz az együttmőködési
megállapodás. Törvényi elıírás van a hatályba lépésre, ezért nem tudják figyelembe venni a
nemzetiségi önkormányzat kérését. Mindegyik együttmőködési megállapodás 2013. január 1tıl lép hatályba.
Dr. Tóth Csaba Attila: Nem tud egyetérteni azzal, hogy csak arról beszéljenek a mai ülésen,
hogy a törvény elıírja az együttmőködési megállapodás megújítását, megkötését. A
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megállapodó felek legyenek olyanok, akiknek a szavát komolyan lehet venni, el lehet hinni. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elıbb bizonyítson, ezt követıen tárgyalják a megállapodás
tervezetet. Ügyrendi javaslata, hogy a mai ülés napirendrıl vegyék le az elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 11 fı - 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elvetett.
Sárközi János József: A nemzetiségi roma önkormányzat nem azért alakult, hogy hulladékot
szállítson, a szekszárdi roma lakosság érdekképviseletét látják el.
Zaják Rita 10 óra 27 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Horváth István: A nemzetiségi önkormányzat vállalt bizonyos városrészeken feladatokat a
közrend és a köztisztaság biztosítása érdekében. Sokan érzik úgy, hogy ez a munka nem volt
elég hatékony. Ezeket a kérdéseket lehet majd egy megbeszélés keretében egyeztetni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
103/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. §-a és a 159. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendı
együttmőködési megállapodást.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a
együttmőködési megállapodás aláírására.

polgármestert

az

Az együttmőködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:
3.

2012. június 1.
Horváth István polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.
évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet szintén
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
28/2012. (VI.5.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

4.

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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
29/2012. (VI.5.) 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.)
5.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2012. (….)
önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történı
fellobogózásának rendjérıl ( tervezet )
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezet B.) változatát javasolja
elfogadásra a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet B.) változatának elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
30/2012. (VI.5.) önkormányzati rendelete a közterületek
nemzeti ünnepeken történı fellobogózásának rendjérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

6.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …../2012. (….)
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja
a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
31/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési
adóról szóló 26/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

7.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének..../2012. (…...)
önkormányzati
rendelete az
önkormányzati
rendeletekben található
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja
a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
32/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
rendeletekben található szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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8.

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Berlinger Attila: Az idei évben Bezons városával októberben ünneplik a 45. testvérvárosi
jubileumot. Az elmúlt két évben sikeresen pályáztak brüsszeli testvérvárosi pályázatokon is.
2010. évben 10.000 eurót, 2011. évben 11.000 eurót nyertek a testvérvárosi kapcsolatokra. Az
észak-írországi Downpatrick testvérvárosunk segített a pályázat megírásában,
lebonyolításában. A következı közgyőlésre összefoglalót készít a beérkezett külföldi
meghívásokról, nyári kiutazásokról.
Horváth István: 2012. év nagyon mozgalmas a testvérvárosi kapcsolatok szempontjából,
ebben a hónapban rendezték a Finn-napokat. Megköszöni a hivatal munkatársainak a kitőnı
szervezést, illetve az intézményekben dolgozó kollégáknak a pozitív hozzáállást a tanulmányi
versenyek, a kiállítás megszervezésével kapcsolatosan. Az elmúlt hónapban Kínába
látogattak, Dinghai városának vezetıivel aláírták az együttmőködési nyilatkozatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
104/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak alakulásáról szóló 2011. évi beszámolót
elfogadja.
Határidı:
Felelıs:
9.

2012. december 31.
Horváth István polgármester

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Szabályzatának elfogadására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzata

Közbeszerzési

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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105/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a határozat mellékletét képezı Közbeszerzési Szabályzatot
elfogadja.
Határidı: 2012. június 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
10.

Településrendezési terv módosításának programja
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Településrendezési terv módosításának
programjára tett javaslatot a közgyőlésnek elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal:
1.
Az Alkony utcában nem javasolja a 22 m-es szabályozási szélesség csökkentését.
2.
A Vt-1 jelő építési övezetben az elıírt min 6 m-es építménymagasság csökkentését
tárgyalásra javasolja.
3.
A 8689/5. és a 8689/6. hrsz-ú ingatlanok esetében javasolja a beépíthetıség 20 %-ra
történı megemelését.
4.
A 84 hrsz-ú ingatlan tekintetében a bizottság egyetért az átsorolással, ezt követıen
pedig javasolja a tulajdonossal a kapcsolatfelvételt az ingatlan megvételére vonatkozóan.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Horváth István: A temetınél 22 m-es útszélesség van?
Dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 44 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.
Máté Péter: 22 méter széles utcának tartják fenn a helyet, amit nem lehet beépíteni. Ezzel
megtartják annak lehetıségét, hogy ha a temetı bıvítés a hátsó részen megtörténik, plusz
parkolóhelyeket tudnak majd kialakítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
106/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Településrendezési terv módosításának programja
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a településrendezési terv részleges módosításának
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programját megtárgyalta, és a terven az alábbi módosítások
végrehajtását támogatja:
1. A 8984. hrsz-ú út nyomvonalának korrekciója és tervezett 16
m-es szabályozási szélességének csökkentése, lehetıség szerint
max. 12 m-re. (2. sz. kérelem alapján)
2. A Szılıhegy utca déli oldalán fekvı 11598-11605. hrsz-ú
ingatlanokat érintıen a belterületbe csatolás lehetıségének és
feltételeinek vizsgálata és meghatározása. (4, 5, 6. sz. kérelem
alapján)
A Közgyőlés ennek ismeretében kívánja a döntést meghozni.
3. A Vt-1 jelő építési övezetben az elıírt min 6 m-es
építménymagasság csökkentése min. 4,5 m-re, és a
szabadonálló beépítés lehetıségének biztosítása. (7. sz. kérelem
alapján)
4. A Remete utca déli oldalán az építési vonal felülvizsgálata,
ennek alapján módosítása vagy eltörlése. (8. sz. kérelem
alapján)
5. A 8689/5. és a 8689/6. hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló
telektömb övezeti besorolásának vizsgálata, az elıírások
hozzáigazítása a tömbön belül és a közvetlen környezetben már
meglévı beépítéshez. (9. sz. kérelem alapján)
6. Az Otthon u. – Cinka utca közti telektömbökben meglévı
telkek méretének vizsgálata, a szabályozásban elıírt min.
telekméretnek a meglévı állapothoz történı igazítása. (10. sz.
kérelem alapján)
7. Az újvárosi temetı bıvítési szükségességének és bıvítési
lehetıségének vizsgálata, és ennek függvényében a 84. hrsz-ú,
valamint a kapcsolódó telkek átsorolása gazdasági övezetbe.
(11. sz. kérelem alapján)
8. A Sárköz utca folytatásában a jelenleg tervezetten túl további
belterületbe csatolást a Közgyőlés jelenleg nem támogat. (3. sz.
kérelem alapján)
9. A Közgyőlés nem támogatja továbbá az Alkony utca
tervezett 22 m-es szabályozási szélességének csökkentését,
lehetıség szerint max. 12 m-re. (1. sz. kérelem alapján)
Határidı: 2012. folyamatos
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kıvári László 10 óra 45 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 8 fı képviselı.
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11.

A Szekszárd és Térsége Többcélú
megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kistérségi

Társulás

társulási

Dr. Göttlinger István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 8 fı – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
107/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b)
pontjának felhatalmazása alapján a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás elıterjesztés melléklete szerinti
társulási megállapodásának módosítását elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
12.

Javaslat a Tolnatáj Televízió Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás
módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Máté Péter: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 8 fı – 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
108/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Tolnatáj
Televízió
Mősorszolgáltató
megállapodás módosítása

Zrt-vel

kötött

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Tolnatáj Televízió Mősorszolgáltató Zrt.-vel kötendı
megállapodást az elıterjesztés melléklete szerint elfogadja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
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Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kıvári László 10 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 9 fı képviselı.
13.

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt a
közgyőlésnek elfogadásra javasolta.
Horváth István: Megköszöni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó kollégák
munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
109/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az
önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt az értékelés Tolna Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére történı
megküldésére.
Határidı: 2012. június 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14.

Szakmai beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladatellátási megállapodás 2011. évi megvalósulásáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szakmai beszámolót a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
110/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött
feladat-ellátási megállapodás 2011. évi megvalósításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
megtárgyalta és elfogadja a Tolna Megyei Intézményfenntartó
Központ vezetıjének a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátás tárgyában létrejött megállapodás
alapján a 2011. évrıl szóló szakmai beszámolóját.
Határidı:
Felelıs:
15.

2012. május 30.
Horváth István polgármester

Beszámoló a Karitasz RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi
tevékenységérıl
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Kálóczi Andrea: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

111/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Karitasz Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2011. évi tevékenységérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat
2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés megköszöni a Szolgálat eddig végzett
munkáját.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

16

16.

Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

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 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:

112/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C.
alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
jóváhagyja a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C.
alatti „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló beszámolót.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót, és az
azt jóváhagyó határozatot továbbítsa a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt. részére.
Határidı: 2012. június 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
17.

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

Horváth István: Korábban az új ivóvíz bázis létrehozására egy pályázaton közel 4 milliárd
Ft-ot nyertek. A beruházáshoz szükséges több mint 1 milliárd Ft önerıre vonatkozóan is
elnyerte a város a támogatást. A Mérey utcai Szociális Központ és óvoda energetikai
felújítására is nyertek 200 millió Ft támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
113/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő
végrehajtásáról

közgyőlési

határozatok

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 199-200/2011.(X.19.), 266/2011.(XII.15.), 10-12/2012.(II.2.),
27/2012.(III.1.),
29/2012.(III.1.),
33/2012.(III.1.),
4345/2012.(IV.5.), 50-51/2012.(IV.5.), 59-67/2012.(IV.27.), 6917

71/2012.(IV.27.), 73/2012.(IV.27.), 75-78/2012.(IV.27.), 8081/2012.(IV.27.), 82/2012.(IV.27.) szekszárdi öh. III. pontja,
83-85/2012.(IV.27.), 87/2012.(IV.27.) számú határozatok
végrehajtásáról, és az eltelt idıszak eseményeirıl szóló
beszámolót jóváhagyja.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.

Pályázatok elıkészítése épületenergetikai fejlesztésre irányuló támogatás
igénybevételéhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Pályázatonként maximum 250 millió Ft-ot lehet elnyerni. Az
elıterjesztésben szerepelnek az intézmények. Ha nyernek a pályázaton, a beruházáshoz
elıleget lehet lehívni, illetve szállítói finanszírozással lehet a beruházást elvégeztetni.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja a pályázatok elıkészítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
114/2012. (V.30.) szekszárdi öh.
Pályázatok elıkészítése épületenergetikai fejlesztésre irányuló
támogatás igénybevételéhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az épületenergetikai
fejlesztések támogatására kiírásra kerülı pályázatok
benyújtásának elıkészítéséhez indítsa meg a közbeszerzési
eljárásokat az elıterjesztésben felsorolt ingatlanokkal
kapcsolatban.
A közgyőlés az elıkészítéshez szükséges 25 215 850-Ft (19
855 000,-Ft + ÁFA) 30 %-át,
7 564 755Ft-ot a 2012. évi költségvetés Felhalmozási Tartalék
kerete terhére biztosítja.
Határidı: 2012. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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19.

Kérdések, interpellációk

-

Kıvári László képviselı interpellációjára adott írásbeli válasz

Kıvári László: Az interpellációjára adott választ nem fogadja el. AZ E-ON válasza nem
tőnik ki ebbıl az anyagból. Szeretné, ha az E-ON a képviselıi indítványára választ adna.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpelláció elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı - 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1
tartózkodással nem fogadott el.
Horváth István: Kéri, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg a témát.

- Ilosfai Gábor kérdése Horváth István polgármesterhez a Babits Mihály
Mővelıdési Házzal kapcsolatban

Ilosfai Gábor: 2011. októberében mondta fel a város a HÉRSZ Zrt-vel kötött szerzıdést.
Hogyan áll jelenleg a szerzıdéskötés? Hogyan áll a kivitelezés?
Horváth István: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. A tervezık késése miatt több mint
2 hónapot csúszott a közbeszerzés. Pénteken lesz az NFÜ-nél még egy egyeztetés. Késı
tavasszal, nyár folyamán a beruházások meg fognak kezdıdni.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 órakor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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