Szám: IV.64/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. január 15-én (kedden) 10 óra
40 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai
Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula,
Zaják Rita képviselık
Összesen: 14 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést.
Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre vételét:
Nyilvános ülésre:
-

Javaslat a „Garay Élménypince” c. pályázathoz ingatlanfedezet biztosítására
(8. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

-

Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye álláshelyeinek
bıvítésére
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Zárt ülésre:
-

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az
Élményfürdı II. ütemben megvalósuló uszoda tervpályázatának elbírálására
(9. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

A polgármester szavazásra teszi fel a 8. és 10. sz. elıterjesztések napirendre vételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a 9. sz. elıterjesztés zárt ülés napirendjére történı fel vételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
és 1 nem szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl
szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(3. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz –
összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(5. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata (Ügyrend
és munkarend) jóváhagyására
(1. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a
közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
(2. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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5.

Javaslat a könyvtár és a múzeum alapító okiratának kiegészítésére
(4. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

6.

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(6. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

7.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum TÁMOP- 3.2.13-12/1 kódszámú pályázata
benyújtásának támogatására
(7. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

8.

Javaslat a „Garay Élménypince” c. pályázathoz ingatlanfedezet biztosítására
(8. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.

Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye álláshelyeinek
bıvítésére
(10. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
10.

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában az
II. ütemben megvalósuló uszoda tervpályázatának elbírálására
(9. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Élményfürdı

1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl
szóló
34/2003.(XII.19.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A szemétlerakás költségei is emelkednek. Az anyagból nem derül ki, hogy
a központi jogszabály ezzel a területtel is foglalkozik?
Dr. Göttlinger István: A törvény tartalmazza, hogy a rekultivációs költségeket be kell
tervezni az árba. Ennek módjára az önkormányzat már nem lesz hatással. A szolgáltatási díjat
jelenleg több szegmensben is vizsgálják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
2/2013.(I. 17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló
34/2003.(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
2.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (….)
önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott
szennyvíz – összegyőjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) 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 14 fı – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
3/2013.(I. 17.) önkormányzati rendelete a települési folyékony
hulladék – szippantott szennyvíz – összegyőjtésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
3.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az SZMSZ módosítását a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Hadházy Ákos 10 óra 50 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
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Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Az elıterjesztésben szerepel, hogy egy aljegyzı helyett kettı aljegyzı lenne a
hivatalban. Az Okmányiroda a járási hivatalhoz került, továbbá az intézmények is elkerültek,
csökkentek a feladatok. A jegyzı asszony tartósan távol lesz. Viszont gazdaságosabb lenne,
ha helyettesítéssel oldanák meg a feladatok ellátását. Maradt olyan vezetı, akinek a feladata
kevesebb lett, a képzettsége és a tudása, szakmai tapasztalata is megfelelı ahhoz, hogy ezt a
feladatot ellássa. A Pénzügyi Osztályról és a Mővelıdési Osztályról 2 fı került át a
Klebelsberg Központhoz. Lesz még szervezeti változás a jövıben?
Horváth István: A törvény és az SZMSZ határoz arról, hogyan történik a helyettesítés a
jegyzı távolléte esetén. Dr. Göttlinger István személyében van helyettesítı aljegyzı a
hivatalban. A jövıben a hivatalt Dr. Göttlinger István aljegyzı vezeti. Viszont aljegyzı úr is
lehet beteg, lehet szabadságon, az aláírási jogokat érintıen ezért szükséges még egy aljegyzıi
státusz. Elképzelhetı, hogy a hivatalon belül is lehet erre megfelelı személyt találni. Hét
intézmény került át a Klebelsberg Központhoz, de két új intézmény is érkezett, a megyei
könyvtár és a megyei múzeum, melyben mintegy 70 munkavállaló dolgozik. Továbbá az
iskolák mőködtetıje, üzemeltetıje az önkormányzat marad. Napi szinten folynak a
tárgyalások a feladatok és a státuszok meghatározásáról. Április végére alakulhat ki az új
intézményi és hivatali struktúra.
Dr. Tóth Csaba Attila: Ha nem történt volna jegyzı asszony életében változás, akkor is
fontosnak tartaná polgármester úr, hogy még egy aljegyzıi státusz legyen a hivatalban?
Munkajogi kérdések is felmerülhetnek egyes esetben. Ha valamilyen oknál fogva jegyzı
asszony nem olyan hosszú ideig lesz távol, és visszatér a hivatalba, akkor hogyan szőnne meg
a második aljegyzı státusz? Mi az elképzelés erre vonatkozóan?
Horváth István: Csak a jegyzı asszony tartós távolléte indukálta ezt a változást. Jegyzı
asszony arról tájékoztatta, hogy távollétét tartósan tervezi, legalább három évig. A jegyzı,
aljegyzı kinevezése határozatlan idıre történik a törvény alapján.
Dr. Göttlinger István: A közgyőlés az SZMSZ módosításával lehetıséget ad arra, hogy
polgármester úr kinevezzen még egy aljegyzıt. Nem a képviselı-testület pályáztat, bírál és
dönt, hanem a polgármester.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
1/2013. (I. 15.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és
Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 1/2013.(I.15.) határozata a Polgármesteri
Hivatal
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatának
jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (Ügyrend és
munkarend) a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet 4. függeléke 2013.
január 15. napján hatályát veszti.
3.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.
(IV. 17.) önkormányzati rendelet 9. függelékében a „aljegyzı”
szövegrész helyébe „aljegyzık” szöveg lép.
Határidı:
Felelıs:
4.

azonnal
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása,
valamint a
közös
önkormányzati
hivatal
létrehozására
vonatkozó
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Dr. Göttlinger István: ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 2/2013.(I.15.) határozata a Szekszárdi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról,
valamint a közös önkormányzati hivatal létrehozására
vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése egyes törvényeknek az Országgyőléssel, valamint
az önkormányzatokkal összefüggı módosításáról szóló 2012.
évi CCIX. törvény 7. §-ára tekintettel a Szekszárdi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
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alapító okiratát az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2.
A Közgyőlés a Szálka Község Önkormányzatával közös
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodást
az elıterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
3.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert az okiratok
aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
4.
A Közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a törzskönyvi
nyilvántartás számára gondoskodjon az alapító okiratok Magyar
Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
elküldésérıl.
5.
A Közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendeletének 8. függelékét hatályon kívül
helyezi, és helyébe az elıterjesztés 2. számú melléklete szerinti
egységes szerkezető alapító okirat lép.
Határidı:
Felelıs:
5.

2013. január 15.
3. és 4. pont tekintetében: 2013. január 23.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a könyvtár és a múzeum alapító okiratának kiegészítésére
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: 2013. január 1-tıl a könyvtár és a múzeum fenntartója az önkormányzat lett.
A költségvetési egyeztetések folyamatban vannak. Bízik benne, hogy a város fenntartásában a
két intézmény a továbbiakban is biztosítani tudja az eddigi magas színvonalat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 3/2013.(I.15.) határozata a könyvtár és a
múzeum alapító okiratának kiegészítésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. §-a alapján a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító
7
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okiratának módosítását és egységes szerkezető alapító okiratát
az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában határozza meg.
2.
A közgyőlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. és 14. §-a alapján a Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító
okiratának módosítását és egységes szerkezető alapító okiratát
az elıterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerinti tartalommal és
formában határozza meg.
3.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, az aljegyzıt pedig az okiratok
ellenjegyzésére.
4.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratoknak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı:
Felelıs:
6.

2013. január 21.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Javaslat a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Csillagné Szánthó Polixéna: 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 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 4/2013.(I.15.) határozata a Gyermeklánc
Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a
alapján a
Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítását az
elıterjesztés melléklete szerint elfogadja.
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2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat aláírására, az aljegyzıt pedig az okirat ellenjegyzésére.
3.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt az alapító okiratnak a
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.
Határidı: 2013. január 28.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
7.

Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum TÁMOP- 3.2.13-12/1 kódszámú
pályázata benyújtásának támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: 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 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 5/2013.(I.15.) határozata a Wosinsky Mór
Megyei
Múzeum
(TÁMOP-3.2.13-12/1.)
pályázata
benyújtásának támogatásáról

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése támogatja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
TÁMOP-3.2.13-12/1. kódszámú, „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címő
kiírásra vonatkozó pályázatának benyújtását azzal, hogy
amennyiben a program keretében a 25% elıleg lehívására nem
lesz lehetısége, azt az intézménynek a saját költségvetésébıl
kell biztosítani.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a fenntartói
támogató nyilatkozat aláírására, az aljegyzıt pedig ezen
dokumentum ellenjegyzésére.
Határidı:
Felelıs:
8.

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

Javaslat a „Garay Élménypince” c. pályázathoz ingatlanfedezet biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A Garay Pincében jelentıs fejlesztéseket szeretnének megvalósítani. Egy
turisztikai pályázaton 200 millió Ft támogatást nyertek. A pályázat feltétele, hogy a
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beruházáshoz ingatlan fedezetet kell biztosítani. Kéri, hogy a közgyőlés támogassa az
elıterjesztést.
Kıvári László: 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 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 6/2013.(I.15.) határozata a „Garay
Élménypince” c. pályázathoz ingatlanfedezet biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése –
mint a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító tulajdonosa –
felhatalmazza a Kft. ügyvezetı igazgatóját a „Garay
Élménypince” c. pályázat megvalósításához szükséges,
biztosítékul szolgáló jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos iratok
aláírására.
Határidı:
Felelıs:
9.

2013. január 20.
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgató

Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye álláshelyeinek
bıvítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Csillagné Szánthó Polixéna: 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 15 fı – 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 7/2013.(I.15.) határozata a 2. Számú Óvoda
és Bölcsıde medinai tagintézménye álláshelyeinek
bıvítésérıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése Medina Község Önkormányzata Képviselıtestületének kérésére a közoktatási intézmények közös
fenntartására kötött társulási megállapodás alapján a 2. Számú
Óvoda és Bölcsıde medinai tagintézménye meglévı
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álláshelyeinek számát 2013. január 1-tıl 1 technikai álláshellyel
bıvíti. Az álláshely betöltésével kapcsolatos költségeket a
társulási megállapodás és Medina Község Önkormányzat
Képviselı-testületének 2/2013. (I.10.) számú határozata alapján
Medina viseli.
2.
A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a módosítást a
2013. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be.
Határidı:
Felelıs:

2013. január 31.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

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

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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