Szám: IV.64-7/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. május 30-án (csütörtökön) 9
óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári
László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradását jelezte:

Dr. Hadházy Ákos képviselı

Ülés közben érkezett:

Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Fajszi Lajos képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens,
jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója,
Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ igazgatója,
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetıje

Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Kéri, hogy a meghívóban szereplı 34. napirendi pontot
tárgyalja elıször a közgyőlés.
Ilosfai Gábor képviselı: Az elmúlt hetek eseményei miatt egy olyan napirendi pont felvételét
javasolja, mely elkerülhetetlenné vált. A „trafikügy” miatt kialakult botrány az egész várost
megdöbbentette. Kiderült, hogy a koncesszió kiosztásában a szekszárdi közgyőlés fideszes
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tagjai a polgármester vezetésével visszaélve a hatalmukkal, befolyásukkal elosztották maguk,
családtagjaik, beosztottaik és barátaik között a koncessziós helyeket. Felháborító az, amit és
ahogyan tettek. Családok életét tették, több évtizedes becsületes munkájukat tették és teszik
tönkre. Valamint ezzel a tettükkel Szekszárd hírnevét is besározták.
Horváth István polgármester: Mi a napirenddel kapcsolatos javaslata képviselı úrnak?
Ilosfai Gábor képviselı: Ezt a témát el kell, hogy mondja, türelmet kér a képviselı-testület
fideszes tagjaitól. Az egész trafikügy és a kiírt pályázat és annak elıkészítése, a többször
megváltoztatott feltételek, amelyet polgármester úr a Parlamentben megszavazott, világosan
mutatják a jogállamisággal, konkrét ügyekkel, a tisztességes dolgozókkal szemben…
Horváth István polgármester: Képviselı úrnak 2 perc idıtartamban van lehetısége a
napirenddel kapcsolatos javaslata megtételére.
Ilosfai Gábor képviselı: Elıször tagadták, hogy lett volna ilyen megbeszélés, de a
hangfelvétel napvilágra kerülésével kiderült, hogy az állításnak megfelelıen cselekedtek és
ekkor álszent mentegetızésbe kezdtek. A trafikpályázatok eredményei azonban világosan
rámutatnak arra, hogy amirıl beszéltek, az úgy is lett. A történtek után kijelentheti, hogy
polgármester úr és a Fidesz frakció tagjai hazudtak az embereknek, a szekszárdiaknak. Nem
tehetnek mást, mint hogy bocsánatot kérnek az érintettektıl és lemondanak mandátumukról.
Ehhez kitőnı alkalom a mai közgyőlés, mert ezzel a döntésükkel lehetıvé teszik, hogy a város
lemossa magáról ezt a szégyent. Napirendi pont javaslata, hogy a közgyőlés elsı napirendi
pontként vegye fel napirendjére a testület feloszlatását.
Zaják Rita képviselı: Mi indokolja a beszámolók zárt ülésen történı tárgyalását? És
javasolja, hogy a mérlegbeszámolókat nyilvános ülésen tárgyalja a közgyőlés, mivel holnapi
naptól bárki számára elérhetıek a beszámolók. Semmilyen módosítást a közgyőlés a
számadatokban nem fog tenni, a mérlegeket a könyvvizsgálók már hitelesítették, ezen a
közgyőlés már változtatni nem fog. Nem tartja szükségesnek a zárt ülés elrendelését.
Támogatja Ilosfai Gábor javaslatának napirendre vételét.
Horváth István polgármester: Hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok beszámolóit zárt ülésen tárgyalják üzleti érdekekre tekintettel. Javasolja,
hogy a cégek beszámolóit zárt ülésen tárgyalja a közgyőlés.
Ács Rezsı alpolgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 34. napirendi pontot zárt
ülésen tárgyalja a közgyőlés üzleti érdekekre tekintettel.
Csillagné Szántó Polixéna képviselı: A 152. sz. elıterjesztés tárgyalását szintén zárt ülésen
kéri üzleti érdekekre tekintettel.
A polgármester szavazásra teszi fel Ilosfai Gábor képviselı javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 12 fı – 3 igen szavazattal, 9 nem szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel Zaják Rita képviselı javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
12 fı – 3 igen szavazattal, 9 nem szavazattal elvetett.
Szavazásra teszi fel Ács Rezsı alpolgármester javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.

2

Kgy0530jkv

Szavazásra teszi fel a 116. sz. elıterjesztés napirendrıl történı levételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
Szavazásra teszi fel Csillagné Szánthó Polixéna képviselı javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett
elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS

1.

A víziközmőrendszer átalakításával, az új víziközmő-szolgáltató mőködésének
megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(159. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

2.

Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(123. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
Kıvári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

3.

A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(124. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató
Ács Rezsı FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

4.

Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységérıl
(131. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Tóth Ferenc ügyvezetı igazgató

5.

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(125. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László ügyvezetı igazgató
Ács Rezsı FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6.

A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(126. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Elıadó: Berlinger Attila ügyvezetı igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
7.

A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
mérlegbeszámolója
(127. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Csillag Balázs ügyvezetı igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

8.

A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(128. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

9.

Beszámoló az Ipari Park Kft. 2012. évi tevékenységérıl
(132. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bálint Zoltán ügyvezetı igazgató

10.

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(129. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila ügyvezetı igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

11.

Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2012. évi tevékenységérıl
(130. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Huszár Tibor ügyvezetı igazgató

12.

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói
feladatainak ellátására
(144. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázat
elbírálására
(157. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.

A Béla király téri 1848-as szobor pályázatának lezárása
(152. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
15.

Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
(133. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
(134. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól
(135. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról
(138. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.

Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási
megállapodás 2012. évi megvalósításáról
(139. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(136. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21.

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására
(153. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(154. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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24.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(141. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

25.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-mőszaki Tervtanács
mőködésének rendjérıl szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(116. sz. elıterjesztés, mely az elızı ülés anyagával kiküldésre került.)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.

Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
(145. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

27.

Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi
Gondnokság alapító okiratának módosítására
(146. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

28.

Javaslat a Szekszárd-Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
(148. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

29.

Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása jogi személyiséggel
rendelkezı társulássá történı átalakítására
(149. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

30.

Pedagógiai szakszolgálati intézmény átszervezésének véleményezése
(150. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

31.

Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

32.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
(54. sz. elıterjesztés, mely a 2012. február 28-i ülésre kiküldésre került)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
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33.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítására
(161. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

34.

Pályázati önerı biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
(137. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

35.

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(160. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

36.

Javaslat települési értéktár felállítására
(156. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

37.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Etikai Szabályzatának
elfogadására
(143. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

38.

Biztosíték nyújtása a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDMpályázatához
(140. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

39.

Önkormányzati biztosíték nyújtása egyes sportszervezetek TAO pályázatához
(158. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

40.

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı
fejlesztése” címő pályázat kapcsán biztosíték nyújtására
(162. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

41.

KEOP-6.2.0/B/11/2011-0061 azonosító számú "Nonprofit információs központ a
Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" címő pályázattal kapcsolatos tájékoztatás,
valamint javaslat a pályázat önerejének átcsoportosítására
(147. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

42.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekrıl
(151. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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A közgyőlés 9 óra 20 perctıl zárt ülést tart, melyen meghozta 108-121/2013. (V.30.)
határozatait. A nyilvános ülés 11 óra 40 perckor folytatódik. Jelen van 13 fı képviselı.

15.

Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás” mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Papp Gyızı a Humánszolgáltató Központ igazgatója: Az írásbeli elıterjesztést nem
kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Kıvári László képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 122/2013.(V.30.) határozata
A „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
Ellátási Társulás” mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
szóló beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló beszámolót,
valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

16.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója: Az írásbeli elıterjesztést nem kívánja
kiegészíteni.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: A Szociális Központ mindent megtesz, hogy el tudja látni ezt a
feladatot. Az Idısek Klubjának a férıhely kihasználtsága magas volt 2008. évig, aztán ez
egyre csökkent. Mi az indoka ennek?
Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója: Nincs különösebb magyarázat erre, a
jogszabályok meghatározták a figyelembe vehetı mutatókat a kihasználtság vonatkozásában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 123/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási
Társulás mőködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló
beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás mőködésének
2012. évi tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás
szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

17.

Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének
2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
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Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság igazgatója: Az írásbeli elıterjesztést nem
kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 124/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a Szekszárd és
Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai
és pénzügyi beszámolóját elfogadja.
2.
A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett
önkormányzatok részére a beszámoló megküldésére.
Határidı: 2013. június 15.
Felelıs: Horváth István polgármester

18.

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012.
évi ellátásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı: Az írásbeli beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 125/2013.(V.30.) határozata
Az
önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatainak 2012. évi ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
2012. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

18.

Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási
megállapodás 2012. évi megvalósításáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 126/2013.(V.30.) határozata
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladatellátási megállapodás 2012. évi megvalósításáról szóló
beszámolóról
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 2012. évrıl szóló szakmai beszámolóját.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
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20.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …./2013. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 27/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
21.

Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi 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 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 127/2013.(V.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és
Munkarend) módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (Ügyrend és munkarend) a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidı: 2013. június 1.
Felelıs: Horváth István polgármester

22.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: 50%-os kedvezményt kaphat egy parkolóhelyre, az a személy
vagy szervezet, aki városi kitüntetésben részesült. Ezt a szervezetek vonatkozásában hogyan
kell értelmezni?
Kıvári László képviselı: Ez a kedvezmény rendszámra szól.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 28/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete a
közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

23.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati
rendelete
az
építményadóról
szóló
18/2012.(IV.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Az elmúlt hónapban többször jelezték, hogy a tavalyi
tapasztalatok alapján áttekintik az építményadó és a telekadó mértékével kapcsolatos helyi
rendeletet. Javasolja a közgyőlésnek a rendelettervezet elfogadását, mely az adózók több mint
90%-át érinti és magánszemély esetében a lakáscélú ingatlanok esetében jelentıs csökkenést
jelent. Az egyéb, nem lakás célú ingatlanok esetében is mintegy jelentıs csökkentést javasol.
A telekadó esetében is csökkentést javasol.
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Ács Rezsı alpolgármester: Már a döntéskor kinyilvánította a testület azt a szándékát, hogy
amint elkészülnek a feldolgozások, rendelkezésre állnak az adatok, akkor az adó mértékét
felül fogják vizsgálni. Az ingatlanadó mértékének módosítása az adózók több mint 90%-át
érinti, a telekadó esetében ez a szám 97%. A multinacionális cégek esetében nem történik
módosítás, a lakosság, valamint a helyi kis- és középvállalkozások nagy részét érintıen
mérséklıdnek az adóterhek. Az építményadó esetében az éves adókivetés a tavalyi
mértékekhez képest átlagosan több mint 20%-kal csökken, a telekadó esetében az átlagosan
15 %. Amit korábban ígértek ezzel kapcsolatban, azt tartják.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselı: A számok mennyiben térnek el a 2012. évi áprilisi elıterjesztéstıl,
ami elıször a közgyőlés elé került ebben a témában? Az elsı javaslatban is 100 Ft/m2
szerepelt, amelyet késıbb a közgyőlés 140 Ft/m2-re módosított. Most a közgyőlés az eredeti
számadatokat fogadja el.
Horváth István polgármester: Amikor az adó bevezetését tervezték többféle változat
készült. A tavalyi mértékhez képest a lakosságot érintıen jelenetıs csökkenés van az
építményadóval kapcsolatosan, amely visszamenıleges hatállyal 2013. január 1-tıl lép életbe.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: A csökkentéssel egyetért, de a koncepcióval nem.
Meglátása szerint más koncepció alapján kellene építmény-, vagy telekadót kivetni.
Ilosfai Gábor képviselı: Az adó mértékének csökkentését támogatja annak ellenére, hogy
magával az adóval nem ért egyet.
Halmai Gáborné képviselı: 5000 aláírás volt annak érdekében, hogy ebben módosítás
történjen. A társadalmi költségvetési hatásnál szerepel, hogy az adó mértékének csökkentése
az adózói kör jelentıs részét érinti, a csökkentett adómértékek következtében az adóalanyok
terheinek mérséklése visszamenıleg a 2013. adóév egészére vonatkozik, a visszamenıleges
hatályból származó adócsökkentés a második félévi adó megfizetésekor, szeptember 15-én
kerül kompenzálásra. Az elsı félévben be kellett fizetni az elızı évre vonatkozó összeget
utólagosan és utána megkapták az idei elsı félévi összegrıl a levelet. Egyértelmő legyen,
hogy mikor fognak értesítést kapni az emberek, mik a kötelezettségeik, hogyan lehet a
kompenzációt megtenni.
Ács Rezsı alpolgármester: Szeptember 15-e lesz a következı részletfizetés ideje, ha a
közgyőlés a mai napon dönt a kérdésben, akkor elegendı idı lesz arra, hogy mindenki
megkapja az értesítését. A megfelelı takarékossági intézkedéseknek, és a jól mőködı
gazdasági társaságoknak köszönhetıen tudták kompenzálni azt a forráskivonást, amelyet
Szekszárd az elmúlt 10 évben elszenvedett. A tavalyi évben jutottak el odáig, hogy döntéseket
kell hozni annak érdekében, hogy a forráskivonás ne menjen a városi intézmények fenntartása
vagy a városüzemeltetés rovására. A megyei jogú városok közül Szekszárd a legutolsó helyen
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van, itt a legalacsonyabb mértékő adó került bevezetésre. A város gazdasági stabilitása
érdekében ezt a döntést meg kellett hozni.
Zaják Rita 12 óra 48 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Kıvári László képviselı: 2006. évben, amikor a Fidesz vette át a városvezetést, az elsı
intézkedései között a kommunális adót szüntette meg, amely korábban volt és bevételt
jelentett a város mőködtetéséhez. A város láthatóan fejlıdik, ennek a pályázatokon elnyert
támogatások mellett saját erı igénye van, ezeket biztosítani kell. A józanul gondolkodó
szekszárdiak ezt értékelik.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselı: A szavazáskor tartózkodni fog, ezt ne így tekintsék, hogy
támogatja a régi adómértékeket, mivel azt sem szavazta meg tavaly. Vannak olyan rétegek
Szekszárdon, akiket nem is kellene bevonni az adózói körbe.
Halmai Gáborné képviselı: A kommunális adót valóban a Fidesz megszüntette, és helyette
bevezette a szemétszállítási díjat.
Kıvári László 12 óra 52 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Ilosfai Gábor képviselı: Az MSZP városvezetése alatti idıszakban is sok felújítás,
beruházás történt. Az adó mértékének csökkentését támogatják most, de az adó bevezetésével
nem értettek egyet.
További hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 25/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete az
építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

24.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 26/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a
telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

25.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-mőszaki Tervtanács
mőködésének rendjérıl szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Máté Péter képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Máté Péter képviselı: Javasolja, hogy a közgyőlés vizsgálja felül a Tervtanács
megszüntetésének lehetıségét.
Horváth István polgármester: Törvényi kötelezettség a Tervtanácsot mőködtetni?
Herr Teréz városi fıépítész: Törvényi kötelezettség nincsen erre vonatkozóan, tudomása
szerint minden megyei jogú városban mőködik tervtanács. A Tervtanács mőködésével
kapcsolatosan két rendeletet szükséges hatályon kívül helyezni, ha a megszüntetés mellett
dönt a közgyőlés.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy erre a következı közgyőlésen térjenek vissza.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Javasolja, hogy a közgyőlés a rendelettervezetet fogadja el
és hozzon arra vonatkozóan határozatot, hogy a vizsgálják felül a Tervtanács mőködését.
Dr. Tóth Csaba Attila 12 óra 57 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
Halmai Gáborné képviselı: Szintén nem tartja indokoltnak most ezt napirendre venni
indokolás nélkül.
További 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:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 29/2013. (VI.5.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzati
Építészeti-mőszaki
Tervtanács
mőködésének
rendjérıl
szóló
11/2007.(IV.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 128/2013.(V.30.) határozata
Az
Építészeti-mőszaki
Tervtanács
mőködésének
felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
felkéri a polgármestert, hogy az Építészeti-mőszaki Tervtanács
mőködését vizsgálja felül, és a felülvizsgálattal kapcsolatos
megállapításokat és lehetıségeket terjessze a Közgyőlés
következı ülése elé.
Határidı: 2013. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Horváth István polgármester átadja az ülés vezetését Dr. Haag Éva alpolgármesternek, ezt
követıen távozik az ülésterembıl, jelen van 9 fı képviselı.

26.

Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Göttlinger István aljegyzı: 2013. július 1-tıl jogi személyiségővé kell átalakítani a
társulásokat, kéri a határozati javaslat jóváhagyását.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Javasolja, hogy a polgármestert delegálja a közgyőlés a
társulási tanácsba.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A közgyőlés 13 órától 13 óra 2 percig szünetet tart. A szünetet követıen Horváth István
polgármester visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı. A polgármester átveszi az
ülés vezetését.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 129/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának
felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodását az
elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés a Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási
Tanácsába Horváth István polgármestert delegálja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt a megállapodások
ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
társulási megállapodást, valamint a Társulási Tanács alakuló
ülésérıl készített jegyzıkönyvet küldje meg a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzés céljából.
Határidı:
Felelıs:

2013. május 30.
3. és 4. pont tekintetében: 2013. június 17.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 130/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított
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Ellátási Társulás társulási megállapodását az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy Szedres Község
Önkormányzata a társuláshoz csatlakozzon.
3.
A Közgyőlés a Humánszolgáltató Központ létszámába
történı áthelyezéssel 2013. július 1. napjával átvesz 1 fı
családgondozót, és felkéri a Humánszolgáltató Központ
igazgatóját a munkáltatói intézkedések megtételére.
4.
A Közgyőlés a Szekszárd és Környéke Alapellátási és
Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsába Horváth
István polgármestert delegálja.
5.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt a megállapodások
ellenjegyzésére.
6.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
társulási megállapodást, valamint a Társulási Tanács alakuló
ülésérıl szóló jegyzıkönyvet küldje meg a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzés céljából.
Határidı:

Felelıs:

2013. május 30.
2. és 3. pont tekintetében: 2013. június 30.
5. és 6. pont tekintetében: 2013. június 17.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 131/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
társulási megállapodásának felülvizsgálatáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás
társulási megállapodását az elıterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
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2.
A Közgyőlés a Szekszárd és Környéke Központi
Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Horváth István
polgármestert delegálja.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt a megállapodások
ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
társulási megállapodást, valamint a Társulási Tanács alakuló
ülésérıl szóló jegyzıkönyvet küldje meg a Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi
nyilvántartásba való bejegyzés céljából.
Határidı:
Felelıs:

27.

2013. május 30.
3. és 4. pont tekintetében: 2013. június 17.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az
Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 132/2013.(V.30.) határozata
A Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint
az
Egészségügyi
Gondnokság
alapító
okiratának
módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelıen az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja



a Szociális Központ,
a Humánszolgáltató Központ, és
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az Egészségügyi Gondnokság.

módosító alapító okiratát, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratokat.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alapító
okiratok Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága
részére történı megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

2013. május 30.
2. és 3. pont tekintetében: 2013. június 17.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Kıvári László 13 óra 7 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Tóth Gyula elhagyja az
üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.

28.

Javaslat a Szekszárd-Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a Társulási Tanácsába Lemle Béláné
képviselıt és a polgármestert delegálja a közgyőlés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 133/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
létrehozásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
a
Szekszárd
és
Szedres
Közoktatási
Intézményfenntartó Társulására vonatkozó, 2011. május 27-én
kötött, 2013. március 7-én módosított, VI. 246-1/2013.
iktatószámon
egységes
szerkezetbe
foglalt
társulási
megállapodást közös megegyezéssel, 2013. június 30-ai
hatállyal felbontja, és a társulást megszünteti.
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2.
A közgyőlés a Szekszárd és Medina Közoktatási
Intézményfenntartó Társulására vonatkozó, 2011. július 28-án
kötött, 2012. december 27-én módosított, VI. 813-1/2012.
iktatószámon
egységes
szerkezetbe
foglalt
társulási
megállapodást közös megegyezéssel, 2013. június 30-ai
hatállyal felbontja, és a társulást megszünteti.
3.
A közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Szedresi Bezerédj Amália Óvodát 2013. június 30-ai hatállyal
megszünteti, s az errıl szóló okiratot az elıterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
4.
A közgyőlés a szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsıde és
Családi Napközi (2. Számú Óvoda) fenntartására és
mőködtetésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában kapott felhatalmazás
alapján 2013. július 1-jei hatállyal jogi személyiséggel
rendelkezı önkormányzati társulást kíván létrehozni, s az errıl
szóló társulási megállapodást az elıterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.
5.
A
közgyőlés
a
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába a következı
személyeket delegálja:
Horváth István polgármester, és
Lemle Béláné képviselı.
6.
A közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8-9. §-ai, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. és 83. §-a alapján a 2. Számú Óvoda alapító
okiratának módosítását az elıterjesztés 3. számú melléklete
szerint elfogadja.
7.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
megszüntetı és az alapító okiratok, valamint a társulási
megállapodás aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
8.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 25.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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29.

Javaslat Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása jogi személyiséggel
rendelkezı társulássá történı átalakítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a Társulási Tanácsába Lemle Béláné
képviselıt és a polgármestert delegálja a közgyőlés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 134/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás jogi
személyiséggel rendelkezı társulássá történı átalakításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulását a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján 2013. július 1jei hatállyal jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati
társulássá kívánja átalakítani, s a jogi személyiséggel
rendelkezı társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodást
az elıterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában elfogadja.
2.
A közgyőlés Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó
Társulása Társulási Tanácsába a következı személyeket
delegálja:
Horváth István polgármester,
Lemle Béláné képviselı.
3.
A közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8-9. §-ai, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. és 83. §-a alapján az 1. Számú Óvoda Kindergarten
alapító okiratának módosítását az elıterjesztés 2. számú
melléklete szerint elfogadja.
4.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának, illetve az egységes szerkezető alapító
okiratnak, valamint a társulási megállapodásnak az aláírására,
az aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.

23

Kgy0530jkv

5.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:

30.

2013. június 25.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Pedagógiai szakszolgálati intézmény átszervezésének véleményezése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Horváth Kálmán képviselı: A Humán 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 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 135/2013.(V.30.) határozata
a pedagógiai szakszolgálati intézmény átszervezésének
véleményezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint mőködtetı, a nemzeti köznevelésrıl szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében kapott
véleményezési jogával élve tudomásul veszi, hogy a Szekszárd
Városi Pedagógiai Szakszolgálat (korábbi nevén Városi
Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)
7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1. szám alatti intézményegység a
pedagógiai szakszolgálati intézmények mőködésérıl szóló
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében
a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi
Tankerületi Tagintézményébe olvad be.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a határozatot
küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szekszárdi Tankerülete igazgatójának.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Dr. Tóth Gyula 13 óra 10 perckor visszatér az ülésterembe, Máté Péter elhagyja az
üléstermet, jelen van 10 fı képviselı.
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31.

Javaslat közterületek elnevezésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István aljegyzı: A jogszabály kötelezıvé tette az önkormányzatok számára,
hogy a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthetı közterületi elnevezéseket
megváltoztassa. A lakosságot érintı költségeket az állam átvállalta. A közgyőlés egy szakértıi
bizottságot hozott létre, mely a város utcajegyzékét áttekintette és javaslatot tett a közgyőlés
számára, hogy mely utcanevek kerüljenek megváltoztatásra.
Horváth István polgármester: Az elıterjesztésben 20 utca elnevezésének megváltoztatása
szerepel.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egy hónapja tárgyalta a
javaslatot, azóta ellenvélemények, és más javaslatok is érkeztek. A Frakció véleményének
elfogadását támogatja.
Dr. Horváth Kálmán képviselı: A Humán Bizottság 2013. április 25-én tárgyalta a
napirendi pontot, azóta változott a javaslat.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy utcanevenként döntsön a közgyőlés.
Ács Rezsı alpolgármester: A bizottságok eltérı javaslatokat tettek, ezért kialakítottak egy
egységes véleményt, melyet ismertet. Az Allende utca elnevezését javasolják Kékfrankos
utcára megváltoztatni.
Ilosfai Gábor képviselı: Javaslat érkezett a lakók részérıl, hogy ez az utcanév ne kerüljön
megváltoztatásra.
Horváth István polgármester: A szakértıi munkacsoport javaslatot tett az utca nevének
megváltoztatására. Az illetı személy történelmi múltját és szerepét kellett figyelembe venni.
Halmai Gáborné képviselı: Zaják Rita képviselı javaslatot tett, hogy maradjon meg az utca
régi elnevezése. Kéri, hogy majd erre is szavazzanak.
Horváth István polgármester: A szakértıi csoport javasolta az utca nevének
megváltoztatását.
A polgármester szavazásra teszi fel az Allende utca nevének Kékfrankos utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen
szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: Az Alpári Gyula utca elnevezését javasolja Jácint utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel az Alpári Gyula utca nevének Jácint utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott.
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Ács Rezsı alpolgármester: A Bencze Ferenc utca elnevezését javasolja Csengey Dénes
utcára megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Bencze Ferenc utca nevének Csengey Dénes utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı –
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a Holub utca kerüljön meghosszabbításra a
jelenlegi Gróf Pál utca keresztezıdésétıl a jelenlegi Kecskés Ferenc utca keresztezıdéséig.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa tett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Bertók Róbertné utca elnevezését javasolja Mészöly Miklós
utcára megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Bertók Róbertné utca nevének Mészöly Miklós utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı –
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Cséby fiúk utca elnevezését javasolja Orgona utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Cséby fiúk utca nevének Orgona utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Flach Imre utca elnevezését javasolja Mattioni Eszter utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Flach Imre utca nevének Mattioni Eszter utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı –
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Gróf Pál utca elnevezését javasolja Dienes Valéria utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Gróf Pál utca nevének Dienes Valéria utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Halasi Andor utca elnevezését javasolja Halas utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Halasi Andor utca nevének Halas utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
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Ács Rezsı alpolgármester: A Halász Béla utca elnevezését javasolja Horváth Károly utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Halász Béla utca nevének Horváth Károly utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı –
8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott.
A közgyőlés 13 óra 22 perctıl 13 óra 27 percig szünetet tart. A szünetet követıen Ilosfai
Gábor nem tér vissza az ülésterembe, jelen van 9 fı képviselı.
Horváth István polgármester: A szünetben áttekintette a szakértıi munkacsoport által
készített javaslatot és az Allende utca esetében az szerepel az anyagban, hogy a törvény
szempontjából a chilei elnök személye irreleváns, és nem szükséges az utca nevének
módosítása. Javasolja, hogy a közgyőlés ebben az esetben újra szavazzon.
A polgármester szavazásra teszi fel az új szavazásra vonatkozó ügyrendi javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a közgyőlés az Allende utca nevét ne
változtassa meg.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı
– 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Kecskés Ferenc utca elnevezését javasolja Szentgyörgyi
Albert utcára megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kecskés Ferenc utca nevének Szentgyörgyi Albert
utcára történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Kemény Sándor utca elnevezését javasolja Borostyán utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kemény Sándor utca nevének Borostyán utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Kövendi Sándor utca elnevezését javasolja Búzavirág utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kövendi Sándor utca nevének Búzavirág utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Landler Jenı utca elnevezését javasolja Létay Menyhért utcára
megváltoztatni.
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A polgármester szavazásra teszi fel a Landler Jenı utca nevének Létay Menyhért utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Martos Flóra utca elnevezését javasolja Roboz Zoltán utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Martos Flóra utca nevének Roboz Zoltán utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Népfront utca elnevezését javasolja Obsitos utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Népfront utca nevének Obsitos utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: Az Ocskó László utca elnevezését javasolja Viola utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel az Ocskó László utca nevének Viola utcára történı
megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı – 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Prantner János utca elnevezését javasolja Dr. Hadnagy Albert
utcára megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Prantner János utca nevének Dr. Hadnagy Albert
utcára történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Ságvári Endre utca elnevezését javasolja Jedlik Ányos utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Ságvári Endre utca nevének Jedlik Ányos utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Soós Sándor utca elnevezését javasolja Sipos Márton utcára
megváltoztatni.
A polgármester szavazásra teszi fel a Soós Sándor utca nevének Sipos Márton utcára
történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 9 fı –
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Ács Rezsı alpolgármester: A Szakály testvérek utca elnevezését javasolja Dr. Szakály
Ferenc utcára megváltoztatni.
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A polgármester szavazásra teszi fel a Szakály testvérek utca nevének Dr. Szakály Ferenc
utcára történı megváltoztatására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma
9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 136/2013.(V.30.) határozata
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı
utcanevek új nevének megállapításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Allende utca elnevezését nem változtatja meg.
II.

A Közgyőlés az alábbi új utcanevekrıl dönt:

1.

Jelenlegi utcanév: Alpári Gyula
Új utcanév: Jácint

2.

Jelenlegi utcanév: Bencze Ferenc
Új utcanév: Csengey Dénes

3.

Jelenlegi utcanév: Bertók Róbertné
Új utcanév: Mészöly Miklós

4.

Jelenlegi utcanév: Cséby fiúk
Új utcanév: Orgona

5.

Jelenlegi utcanév: Flach Imre
Új utcanév: Mattioni Eszter

6.

Jelenlegi utcanév: Gróf Pál
Új utcanév: Dienes Valéria

7.

Jelenlegi utcanév: Halasi Andor
Új utcanév: Halas

8.

Jelenlegi utcanév: Halász Béla
Új utcanév: Horváth Károly

9.

Jelenlegi utcanév: Kecskés Ferenc
Új utcanév: Szent-Györgyi Albert

10.

Jelenlegi utcanév: Kemény Sándor
Új utcanév: Borostyán

11.

Jelenlegi utcanév: Kövendi Sándor
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Új utcanév: Búzavirág
12.

Eredeti utcanév: Landler Jenı
Új utcanév: Létay Menyhért

13.

Jelenlegi utcanév: Martos Flóra
Új utcanév: Roboz Zoltán

14.

Jelenlegi utcanév: Népfront
Új utcanév: Obsitos

15.

Jelenlegi utcanév: Ocskó László
Új utcanév: Viola

16.

Jelenlegi utcanév: Prantner János
Új utcanév: dr. Hadnagy Albert

17.

Jelenlegi utcanév: Ságvári Endre
Új utcanév: Jedlik Ányos

18.

Jelenlegi utcanév: Soós Sándor
Új utcanév: Sipos Márton

19.

Jelenlegi utcanév: Szakály testvérek
Új utcanév: dr. Szakály Ferenc

III.
A Közgyőlés a Holub utcát meghosszabbítja a jelenlegi
Gróf Pál utca keresztezıdésétıl a jelenlegi Kecskés Ferenc utca
keresztezıdéséig.
IV. A Közgyőlés felhatalmazza az aljegyzıt, hogy az
utcanévváltozásról értesítse a közhivatalokat (kiemelten a
Szekszárdi
Járási
Hivatal
Okmányirodáját),
a
közintézményeket, közszolgáltatókat. Tájékoztassa az érintett
polgárokat az utcanévváltozással kapcsolatos teendıkrıl.
Határidı: 2013. május 30.
IV. pont tekintetében: 2013. június 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: A szekszárdi 15607 hrsz-ú közterülettel kapcsolatosan
Tanyamacska utca elnevezésre érkezett javaslat.
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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 az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 137/2013.(V.30.) határozata
A szekszárdi 15607 hrsz-ú közterület elnevezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szekszárdi 15607 hrsz-ú közterületet az alábbiak
szerint nevezi el:
Tanyamacska utca
2.
A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidı: 2013. május 30.
2. pont tekintetében: 2013. június 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester: A szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterülettel kapcsolatosan
Bukovinai székelyek tere elnevezésre érkezett javaslat.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 138/2013.(V.30.) határozata
A szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterület elnevezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szekszárdi 2283/2. hrsz-ú közterületet az alábbiak
szerint nevezi el:
Bukovinai székelyek tere
2.
A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidı: 2013. május 30.
2. pont tekintetében: 2013. június 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István polgármester: A szekszárdi 8732 hrsz-ú közterülettel kapcsolatosan Kodály
Zoltán utca elnevezésre érkezett javaslat.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 139/2013.(V.30.) határozata
a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterület elnevezésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szekszárdi 8732 hrsz-ú közterületet az alábbiak
szerint nevezi el:
Kodály Zoltán utca
2.
A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidı: 2013. május 30.
2. pont tekintetében: 2013. június 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Horváth István polgármester: A szekszárdi 5320/29; 5324/2. és az 5304/7. hrsz-ú
közterületekkel kapcsolatosan Cinege utca elnevezésre érkezett javaslat.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 140/2013.(V.30.) határozata
a szekszárdi 5320/29; 5324/2. és az 5304/7. hrsz-ú
közterületek elnevezésérıl

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a szekszárdi 5320/29; 5324/2. és a 5304/7. hrsz-ú
közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:
Cinege utca
2.
A Közgyőlés megbízza az aljegyzıt, hogy lássa el az új
utcanév adásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidı: 2013. május 30.
2. pont tekintetében: 2013. június 10.
Felelıs: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Máté Péter 13 óra 44 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 10 fı képviselı.
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32.

Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító
okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Ács Rezsı alpolgármester: A közgyőlés a korábbi ülésen döntött arról, hogy a kuratórium
tagjainak számát 5 fıre lecsökkenti. A kuratórium elnökévé Dr. Keller Pétert javasolja
megválasztani. A kuratórium tagjaivá javasolja megválasztani az alábbi személyeket: Horváth
Jánosné, Csík Attiláné, Szegedi Dezsıné és Berbuch-Mauthner Sára.
Halmai Gáborné képviselı: Javaslatot tesz Tóthi Jánosnak a kuratórium tagjává történı
megválasztására.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a közgyőlés a kuratórium jelenlegi tagjait
hívja vissza és köszönetét fejezze ki az eddig végzett munkájukért.

A polgármester szavazásra teszi fel a kuratóriumi tagok visszahívására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Dr. Keller Péter megválasztására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Csík Attiláné megválasztására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Horváth Jánosné megválasztására érkezett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Szegedi Dezsıné megválasztására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Berbuch-Mauthner Sára megválasztására érkezett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel Tóthi János megválasztására érkezett javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 10 fı – 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással elvetett.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10
fı – 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 141/2013.(V.30.) határozata
Az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról
I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.
A Közgyőlés a közalapítvány alapító okiratának 7.
pontjában a kuratórium tagjainak számát 5 fıben állapítja meg.
2.

A Közgyőlés a kuratórium korábbi tagjait,
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Dr. Hadházy Árpádot,
Asztalos Györgynét,
Samai Zoltán Gábornét,
Boros Ferencet,
Heim Károlyt,
Szabó Zoltánt, valamint
Dr. Madarassy Ágnest
visszahívja, és megköszöni a munkájukat.
3.
A Közgyőlés a közalapítvány kuratóriumának elnökéül 4
év idıtartamra
Dr. Keller Pétert
(sz: Lipcse, 1960.09.02., an.: Ákos Margit, lakcím: 7100
Szekszárd, Martos F. u. 83.)
választja.

4.
A Közgyőlés a kuratórium tagjául választja az alábbi
személyeket:
Szegedi Dezsıné
(sz: Bácsjózseffalva, 1942. 01. 06., an.: Mészáros Etelka,
lakcím: 7100 Szekszárd, Martos F. u. 24.)
Csík Attiláné
(sz: Szekszárd, 1948.08.24., an.: Dorogi Teréz, lakcím:
Szekszárd, Elıhegyi u. 36.)
Horváth Jánosné
(sz: Szekszárd, 1962. 06. 15., an.: Gerbhardt Mária, lakcím:
7100 Szekszárd, Batthány u. 14.)
Berbuch-Mauthner Sára
(sz: Kaposvár, 1980. 04. 04. an.: Simon Ilona, lakcím: 7100
Szekszárd, Kölcsey ltp. 1.)
II.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
gondoskodjon az alapító okirat módosításának elkészítésérıl,
valamint a Szekszárdi Törvényszékhez történı benyújtásáról.
III.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosításának aláírására.
Határidı: 2013. május 30.
II. és III. pont tekintetében: 2013. június 30.
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Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Ács Rezsı 13 óra 47 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 9 fı képviselı.

33.

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési
tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 142/2013.(V.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
közbeszerzési tervének módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 1. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

34.

2013. május 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Pályázati önerı biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést
elfogadásra javasolja a közgyőlésnek.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 143/2013.(V.30.) határozata
Nyári gyermekétkeztetéshez pályázati önerı biztosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésre
vonatkozó pályázat benyújtását.
2.
A Közgyőlés a pályázati feltételekben foglaltaknak
megfelelıen 948.600,-Ft önerıt biztosít a 2013. évi költségvetés
„Pályázati tartalék” kerete terhére.
3.
A Közgyőlés felkéri a Humánszolgáltató Központot,
hogy a Közgyőlés szeptemberi ülésén a nyári gyermekétkeztetés
tapasztalatairól számoljon be.

Határidı: 2013. május 30.
3. pont tekintetében: 2013. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
3. pont tekintetében: Papp Gyızı igazgató
Ács Rezsı 13 óra 49 perckor visszatér az ülésterembe, Dr. Tóth Gyula elhagyja az üléstermet,
jelen van 9 fı képviselı.

35.

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 144/2013.(V.30.) határozata
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
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1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján elfogadja a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodását az elıterjesztés szerinti tartalommal.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza Ács Rezsı alpolgármestert,
hogy a Társulási Tanács elnökeként a társulási megállapodást
aláírja.
Határidı: 2013. május 30.
2. pont tekintetében: 2013. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester

36.

Javaslat települési értéktár felállítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Horváth István polgármester: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a következı
közgyőlésre tegyen javaslatot a települési értéktár bizottság felállítására.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné képviselı: Ha ez egy civil fórum, akkor fontos, hogy legyen valaki, aki a
munkájukat szervezi és segíti.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 145/2013.(V.30.) határozata
Települési értéktár felállításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a magyar nemzeti értékekrıl és hungarikumokról
szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdése, valamint a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának
lehetıségével.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy 1. pont szerint
hozott döntésérıl értesítse a Tolna Megyei Közgyőlés elnökét.
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3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
júniusi közgyőlésre tegyen javaslatot a települési értéktár
bizottság felállítására, valamint terjessze a közgyőlés elé a
bizottság szervezeti és mőködés szabályzatát.

Határidı: 2013. május 30.
2-3. pont tekintetében 2013. június 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
37.

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

Polgármesteri

Hivatala

Etikai

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 146/2013.(V.30.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Etikai
Szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a határozat mellékletét képezı Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Etikai Szabályzatát elfogadja.
Határidı: 2013. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

38.

Biztosíték nyújtása a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület
TDM- pályázatához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra
javasolja a közgyőlésnek.
Berlinger Attila a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület vezetıje: A
TDM pályázat elnyerését követıen útmutatást kaptak arra nézve, hogy milyen módon lehet
elkezdeni azokat beruházásokat, amelyekre a pályázati pénzt elnyerték. Ennek az egyik elsı
szakasza, hogy lehívhassák az elsı részletet, mellyel elkezdhetik a szükséges
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eszközbeszerzéseket, marketig munkát, melyek a Tourinform Iroda átépítésére vonatkoznak.
Az önkormányzatok kezességvállalását megtiltották, így az elıleglehívási kérelmet
elutasították. Az új biztosítéki útmutatóra hivatkozva kérték, hogy plusz biztosítékokat
mutasson fel az egyesület. Az ingatlan jelzálog esetében nem muszáj, hogy az ingatlan
tulajdonjogával az egyesület rendelkezzen, az önkormányzat is nyújthat ilyen jellegő
kezességet. Megvizsgálva az ingatlanokat, közösen a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjével
javasolják a határozati javaslatban szereplı ingatlanok jelzálogjoggal való megterhelését a
megvalósítási szakasz idıtartamára vonatkozóan, 2013. 05.01-tıl 2015. 04.30-ig.
Horváth István polgármester: A kedvezményezett nemcsak Szekszárd város. Az összes
kedvezményezett nevében Szekszárd vállalja a felelısséget?
Berlinger Attila a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület vezetıje: 28
alapító tagja volt az egyesületnek, azóta folyamatosan bıvül. Az egyesületnek, mint jogi
személynek kell adnia a garanciát, de az egyesületbe minden tag egyforma szavazati joggal
rendelkezik. Ingatlan jelzálogjog bejegyzésnél nem tudják 30 szervezetre ezt szétbontani.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 147/2013.(V.30.) határozata
A Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület
TDM pályázatához biztosíték nyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése - a DDOP-2.1.3/B-12-2012-0003 jelő pályázati
projekt sikeres végrehajtása és a pályázati elıleg lehívása
érdekében - hozzájárul a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı 1832/A/3,
1832/A/4, 1832/A/5, 1832/A/7 és 1832/A/8 hrsz-ú,
természetben a 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatt lévı
ingatlannak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), mint
Támogató javára jelzáloggal történı megterheléshez a pályázat
megvalósításának 2 éves határozott idıre szóló (2013.05.012015.04.30-ig terjedı) idıszakára.
A Közgyőlés jelen határozatával hozzájárul az ingatlan
tekintetében a követelést biztosító jelzálogjognak az
ingatlannyilvántartásba történı bejegyzéséhez.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a biztosíték
adásával kapcsolatos okiratok aláírására.
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2.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jelen határozatával a 41/2013. (II.28.)
határozatának 2. pontját visszavonja.
Határidı:
Felelıs:

39.

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Önkormányzati biztosíték nyújtása egyes sportszervezetek TAO pályázatához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Horváth Kálmán képviselı: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 148/2013.(V.30.) határozata
Egyes sportszervezetek TAO pályázatához önkormányzati
biztosíték nyújtásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárd Fekete Gólyák Kézilabda Club és a
Szekszárdi Kosárlabda Sport Club sportegyesületeknek a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint
sportfejlesztési tervet készített, melynek része olyan
beruházás/tárgyi eszköz felújítás, mely esetében a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: TAO) 22/C § (6) bekezdés a)/vagy d) pontja
értelmében - mint a sportcélú ingatlan tulajdonosa - elızetes
írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kizárólagos
tulajdonában lévı Szekszárd, Keselyősi út 3. sz. alatti, 3799/9
hrsz-ú, 5251 m2 alapterülető, „sportcsarnok” megnevezéső
ingatlanra, 15 év idıtartamra, összesen 22.750.000 Ft erejéig
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig.
2.
A Közgyőlés jelen határozatával hozzájárul az ingatlan
tekintetében a követelést biztosító jelzálogjognak az
ingatlannyilvántartásba történı bejegyzéséhez.
3.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a biztosíték
adásával kapcsolatos okiratok aláírására.
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Határidı:
Felelıs:

40.

2013. június 15.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat kapcsán biztosíték nyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel a kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: A költségeket vállalja át az önkormányzat, amennyiben a
Konzorciumnak fel nem róható okból a beruházás meghiúsul. Mibıl gondolják, hogy meg fog
hiúsulni?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ezáltal tudják meggyorsítani az eljárást.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 149/2013.(V.30.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának
funkcióbıvítı fejlesztése” címő pályázat kapcsán biztosíték
nyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul, hogy a DDOP-4.1.1./C-09-2f2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú
Város
történelmi
városmagjának
funkcióbıvítı
fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülı II.
ütem ( Piac felújítása és bıvítése) kiviteli tervének
felgyorsítása érdekében annak költségét átvállalja az R-Z
Szekszárd Konzorciumtól, amennyiben a Konzorciumnak
fel nem róható okból a beruházás meghiúsul.
1.

A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
biztosítéknyújtásról szóló megállapodás aláírására.
2.

Határidı:
Felelıs:

2013. május 30.
Horváth István polgármester
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41.

KEOP-6.2.0/B/11/2011-0061 azonosító számú "Nonprofit információs központ a
Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" címő pályázattal kapcsolatos tájékoztatás,
valamint javaslat a pályázat önerejének átcsoportosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István polgármester: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 150/2013.(V.30.) határozata
KEOP-6.2.0/B/11/2011-0061 azonosító szám "Nonprofit
információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban"
címő pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról, valamint a
pályázat önerejének átcsoportosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a "Nonprofit információs központ a Szekszárdi
Városi Sportcsarnokban” címő pályázathoz a 2013. évi
költségvetési rendelet 17. mellékletében elıirányzott bruttó
7 891 816 Ft önerı összegét a „Pályázati Tartalék” keretre
helyezi át.
2.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
2013. évi költségvetési rendelet következı módosításakor a
változást építse be a rendelet tervezetbe.
Határidı:
Felelıs:

42.

2013. június 15.
Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István aljegyzı

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

Horváth István polgármester: Az írásbeli beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Megköszöni a kollégáknak, hogy részt vettek a Szekszárd-Waregem testvérvárosi jubileumi
programokon.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 9 fı – 8 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 151/2013.(V.30.) határozata
A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
szóló beszámolóról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése 62/2013. (III. 28.), 70/2013. (III. 28.), 72-73/2013.
(III. 28.), 78-79/2013. (IV. 25.), 81-107/2013. (IV. 25.) számú
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyőlés a 71/2013. (III. 28.) határozat 2. pontját
hatályon kívül helyezi.
Határidı:
Felelıs:

2013. május 30.
Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 14 óra 5 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K m f.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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