Szám: IV.170-1/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. február 17-én (csütörtökön) 9 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi
Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Zaják
Rita, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István polgármester, Dr. Horváth Kálmán képviselı
Ülés közben érkezett: Ilosfai Gábor képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Sárközi János József a Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Artim Andrásné az Alisca Terra Kft., valamint a Szekszárdi
Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója

Dr. Haag Éva: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Bejelenti, hogy Horváth István polgármester úr távollétében ı vezeti az ülést. A
meghívóban javaslatot tett a napirendre, további kiegészítése nincsen.
Hozzászólás nem volt.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 12
fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) I. forduló
(39. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl szóló 34/2003.
(XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) I. forduló
(33. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete az ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
12/1994. (IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet)
(34. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
(31. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2011/2012. nevelési évi illetve tanévi beíratási
felhívásaira
(32. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

6.)

Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására
megkötésére
(38. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.)

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme
(28. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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feladat-ellátási

…/2011.

(…)

megállapodás
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8.)

Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok
benyújtására
(36. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9.)

Javaslat a palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában benyújtott pályázat saját
forrásának biztosítására
(37. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Bejelenti, hogy a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság vezetıje 2011.
február 15. napjától Majnayné Sajben Anna.

Ilosfai Gábor 9 óra 20 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl (tervezet) I. forduló
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Felkéri Ács Rezsı alpolgármester urat,
hogy tájékoztassa a közgyőlést a rendelet-tervezetrıl.
Ács Rezsı: Azért kétfordulós a tervezet tárgyalása, mert a héten készült el végleges formában az
elıterjesztés, de a szükséges egyeztetések még nem történtek meg. A jogszabályi elıírásnak
eleget tettek az elıterjesztéssel, és kéri, hogy a következı ülésig a bizottságok tárgyalják meg. A
határozati javaslat 3. pontja egészüljön ki azzal, hogy a szükséges egyeztetéseket követıen
terjessze a Hivatal a végleges tervezetet a közgyőlés elé jóváhagyás céljából.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Halmai Gáborné: Furcsa a felvezetés és az elıterjesztés. Elızı nap este fél nyolckor kaptak
értesítést arról, hogy az elıterjesztés felkerült a honlapra. Ennyi idı alatt nem lehet felkészülni.
Kéri, hogy az elızı év adatai is szerepeljenek a rendelet-tervezetben. A szöveges indoklásból
pedig hiányolja az okok ismertetését.
Zaják Rita: Már a költségvetési koncepció esetében sem értette, hogy miért a bizottsági ülés elıtt
kapta meg az elıterjesztést. A mostani anyagból hiányoznak mellékletek. Este fél nyolckor kapta
meg az üzenetet, amely szerint az elıterjesztés javított változata elérhetı a honlapon. Nem tudja,
hogy melyek voltak a javítások. Kéri, hogy a következı ülésre elıbb kapják meg az anyagot. Az
1/A és az 1/B mellékletekben számítási hiba van. Fejlesztésre, felújításra nulla forint van
betervezve. Javasolja, hogy az intézményi felújításokra legalább 20 millió forint legyen
betervezve, amely összeg felett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendelkezzen, és az
intézmények pályázhassanak erre. A 15. számú melléklet a hitelállományt tartalmazza. Nem érti,
hogy miért ilyen kis összegő kamatokat terveztek be.
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Ács Rezsı: Elmondta, hogy azért nem tárgyalják most érdemben az anyagot, hogy lehetıséget
biztosítsanak a bizottságoknak a tárgyalásra. Március elsı vagy második hetében fogják tárgyalni
az elıterjesztést második fordulóban.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
közgyőlésnek.
Dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy kétfordulós legyen a rendelet-tervezet vitája.
Ilosfai Gábor: Ez az anyag alkalmatlan arra, hogy érdemben tudják tárgyalni. Például a 18. §
hivatkozik a 16. számú mellékletre, amelyben az Európai Uniós támogatások vannak, de nem
abban a mellékletben vannak.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy zárják le a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot a vita lezárására vonatkozóan, melyet a
közgyőlés - melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott.
Az alpolgármester lezárta a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás
mellett elfogadott, és a következı határozatot hozta:
(Ilosfai Gábor nem vett részt a szavazásban.)
21/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet
véglegesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 15.
§ (2) bekezdése alapján I. fordulóban megtárgyalta
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésére
vonatkozó elıterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
1.) A Közgyőlés megállapítja, hogy az elıterjesztés a
költségvetési koncepcióban és a tervezési
köriratban meghatározott elvek alapján készült el,
így az abban meghatározottakkal egyetért.
2.) A Közgyőlés a folyamatos likviditás céljából éven
belül igénybe vehetı folyószámla-hitel összegét
1.000.000 E Ft-ban állapítja meg. A Közgyőlés
továbbá olyan fejlesztési célú hitelkonstrukció
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felvételérıl dönt 500 millió forint értékben, mely
a korábbi években megkezdett, de 2011. évben
induló új beruházások megvalósítását biztosítja.
A
Közgyőlés
felhatalmazza
továbbá
a
polgármestert a döntés elıkészítésére.
3.) A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
szükséges egyeztetések lefolytatását követıen a
rendelet-tervezet véglegesítésére, és a Közgyőlés
elé terjesztésére.
Határidı: 2011. március 20.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı igénybevételérıl
szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) I. forduló
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Artim Andrásné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Az egyedül élı nyugdíjasokra vonatkozó kedvezményt nem lehet minden egyedül
élıre kiterjeszteni?
Halmai Gáborné: A korábbi 70 literes győjtıedény 110 literesre van felcserélve, azért, hogy heti
egyszeri ürítés elegendı legyen. A 110 literes győjtıedényt meg kell vásárolni, ugyan van rá
részletfizetési kedvezmény, de nem lehetne azt a megoldást választani, hogy ha valaki nem akarja
megvenni, az a 70 literest használhassa függetlenül attól, hogy a 110 literes győjtıedény
ürítéséért fizet? Lehet-e minél több lehetıséget adni a lakosságnak, azért, hogy ne kerüljön plusz
költségbe az új rendszer bevezetése?
Dr. Haag Éva: A tegnapi napon megtörtént a közös képviselık tájékoztatása, és lakossági
fórumot tartottak ezzel kapcsolatban.
Ács Rezsı: Szemétszállításról beszéltek eddig, most hulladékgazdálkodásról beszélnek. Az
egyedi szerzıdéseket követıen – miután mindenkinél csökken a szükséges edényméret –
kevesebbet fognak fizetni a szekszárdiak a hulladékgyőjtésért, mint amennyit eddig fizettek. Ez a
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megtakarítás 6-39% között fog mozogni havi szinten. Az új rendszerben a hulladékszállítási
díjban benne van az üzemeltetés költsége is. A korábbi rendszerben nem kellett megfelelni a
szigorú elıírásoknak, amelyeknek most meg kell felelni.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Jó érzés, hogy haladnak elıre a hulladékgazdálkodási rendszerrel. A
lakossági teher csökkentését pozitív dolognak tartja, és támogatja az elıterjesztést.
Kıvári László: A koncepciót a Felügyelı Bizottság már 2009-ben tárgyalta és elfogadta. Azóta
történtek rajta simítások. Fontos része a rendszernek az is, hogy a keletkezı hulladék
mennyiségét hogyan tudnák csökkenteni. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az
elıterjesztést.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
22/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
A köztisztaság fenntartásáról és a települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII.19.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
véglegesítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a köztisztaság fenntartásáról és a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról,
annak
kötelezı
igénybevételérıl szóló 34/2003. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet I. fordulóban megtárgyalta, és
a tervezetben foglalt elvekkel egyetért.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy
az
illetékes
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség
véleményével együtt a következı ülésre készítse
el a végleges rendelet-tervezetet.
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A Közgyőlés felkéri az Alisca Terra Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a rendelet-módosítás
kapcsán a szükséges intézkedések elıkészületeit
tegye meg.
A Közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a rendelet-tervezetét a szomszédos
és a megyei önkormányzatoknak tájékoztatásul
küldje meg.
Határidı: 2011. március 20.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete az ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló 12/1994. (IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Artim Andrásné: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság továbbá javasolja a következı határozati
javaslat elfogadását: a Közgyőlés kérje fel a polgármester urat, hogy kezdeményezze annak
felülvizsgálatát, hogy az önkormányzati cégek is részt vehessenek a mikro-, kis- és
középvállalkozások részére meghirdetett gazdaságfejlesztési programban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 7/2011. (II. 23.) önkormányzati
rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak
megállapításáról szóló 12/1994. (IV. 1.) KT.
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
23/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Közgyőlési felkérés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felkéri a polgármester urat, hogy
kezdeményezze annak felülvizsgálatát, hogy az
önkormányzati cégek is részt vehessenek a mikro-,
kis- és középvállalkozások részére meghirdetett
gazdaságfejlesztési programban.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a szervezeti és mőködési szabályzatról szóló 10/2000.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészítésként javasolja, hogy a Városüzemeltetési-és fejlesztési
Igazgatóság feladatainak meghatározásakor, a 27. § g.), h.), i.), k.), l.) pontjait a 29. § (3)
bekezdéséhez kéri áttenni, illetve a j.) pontot pedig a Városfejlesztési- és üzemeltetési Osztály
feladatai közé kéri betenni.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ezzel a módosító javaslattal kéri elfogadni az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita nem vettek részt a szavazásban.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 8/2011. (II. 23.) 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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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita nem vettek részt a szavazásban.
24/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatának
(Ügyrend és munkarend) módosítását a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) Kgy. rendelet 7. függelékét
hatályon kívül helyezi, és annak helyébe a
határozat mellékletét képezı Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
lép.
Határidı: 2011. március 1.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2011/2012. nevelési évi illetve tanévi
beíratási felhívásaira
Elıterjesztı: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti a beíratások idıpontjait.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 11 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita nem vettek részt a szavazásban.
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25/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Óvodák és általános iskolák 2011/2012. nevelési évi,
tanévi beíratási felhívásai
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2011/2012. nevelési évben az óvodák felvételi
keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi szekszárdi
intézményeiben:
1. 1. Számú Óvoda Kindergarten felvételi keretszáma: 79
gyermek
2. 2. Számú Óvoda és Bölcsıde felvételi keretszáma: 48
gyermek
3. Gyermeklánc Óvoda
felvételi keretszáma: 54
gyermek
______________________________________________
Összesen:
181 gyermek

II. A közgyőlés a 2011/2012. tanévi elsı osztályok indítását az iskolák pedagógiai programjában a közgyőlés által
engedélyezett profilok figyelembevételével - az alábbiak
szerint engedélyezi szekszárdi intézményeiben:
1. Garay János Általános Iskola és AMI felvételi
keretszáma: 46 tanuló
legfeljebb 2 elsı osztályt indíthat
2. Babits Mihály Általános Iskola felvételi keretszáma: 46
tanuló
legfeljebb 2 elsı osztályt indíthat
3. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule felvételi
keretszáma: 69 tanuló
legfeljebb 3 elsı osztályt indíthat
4. Baka István Általános Iskola felvételi keretszáma: 69
tanuló
legfeljebb 3 elsı osztályt indíthat
5. Baka István Általános Iskola Tagozata felvételi
keretszáma: 11 tanuló
legfeljebb 1 elsı osztályt indíthat
(szekszárdi lakhelyő tanulók felvételével)
__________________________________________
Összesen:
241 tanuló
III. A közgyőlés a 2011/2012. nevelési évben az óvodák
felvételi keretszámát az alábbiak szerint engedélyezi a
társult településeken mőködı tagintézményekben:
1. 1. Számú Óvoda felvételi keretszáma: 5 gyermek
Szálkai Óvoda Kindergarten
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2. 2. Számú Óvoda és Bölcsıde felvételi
gyermek
Medinai Tagintézménye

keretszáma:

6

3. Garay János Általános Iskola és AMI elvételi
keretszáma: 20 gyermek
Sióagárdi Óvodája
4. I. Béla Gimnázium felvételi keretszáma: 20 gyermek
Szedresi Bezerédj Amália Óvodája
IV. A közgyőlés a 2011/2012. tanévi elsı osztályok indítását az
alábbiak szerint engedélyezi a társult településeken mőködı
tagintézményekben:
1. Garay János Általános Iskola és AMI felvételi
keretszáma: 15 tanuló
Sióagárdi Általános és Mővészeti Iskolája legfeljebb 1
elsı osztályt indíthat
2. Babits Mihály Általános Iskola felvételi keretszáma: 6
tanuló
Medinai Tagintézménye legfeljebb 1 összevont osztályt
indíthat
3. I. Béla Gimnázium felvételi keretszáma: 25 tanuló
Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája legfeljebb 1
elsı osztályt indíthat
V. A közgyőlés az óvodák és az általános iskolák szekszárdi
mőködési (felvételi) körzetét a határozat 1. és 2. számú
mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. A társult
településeken mőködı tagintézmények felvételi körzete az
adott települések közigazgatási területe.
VI. A közgyőlés felkéri az igazgatókat, hogy az elsı évfolyamra
felvételkor a 23 fı/osztály átlaglétszámot tartsák be. A
beíratáskor elınyben kell részesíteni a körzeti lakóhelyő,
illetve az intézményfenntartó társulásban részt vevı
településen lakó, valamint a szekszárdi gyermekeket. Vidéki
lakóhelyő gyermekek felvétele csak az átlaglétszám felett, a
maximális létszámok megközelítése érdekében lehetséges.
A felvételrıl szóló értesítést a beíratást követı hivatali
egyeztetés után lehet kiküldeni 2011. április 30-ig.
VII. A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy a 2011/2012. nevelési
évre, tanévre szóló óvodai és általános iskolai, mellékletben
szereplı beíratási felhívásokat az óvodai és iskolai körzetek
meghatározásával együtt tegye közzé.
Határidı: 2011. április 11., illetve
2011. május 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Zaják Rita 10 óra 28 perckor elhagyta az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
6.)

Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás
megkötésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
26/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladatellátási megállapodás megkötése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 95. §ában foglalt feladatának biztosítása érdekében
1. a Tolna Megyei Önkormányzattal a személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátások kötelezı önkormányzati feladatai
közül az otthont nyújtó ellátásra, valamint az
utógondozói ellátásra 2011. január 1. napjától
határozatlan idejő feladat-ellátási megállapodást
köt.
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
A megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Határidı: 2011. február 28.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

- 12 -

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. február 17-i ülésének jegyzıkönyve
7.)

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést. Kérdése Sárközi János Józsefhez: ki szeretné
egészíteni az elıterjesztést?
Sárközi János József: Elmondja, hogy az elıterjesztésben szereplı irodahelyiséget az elızı bérlı
visszaadta a Vagyonkezelı Kft. részére.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a korábbiakban döntött már arról, hogy
szülessen együttmőködési megállapodás a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A decemberi ülésen hagyta jóvá a közgyőlés a kisebbségi
önkormányzatokkal kötendı együttmőködési megállapodást.
Sárközi János József: Jelzi, hogy szeretnék visszakapni ugyanazt az irodai felszerelést is,
amelyet az elızı ciklusban leadtak.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
27/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Cigány Kisebbségi
támogatása

Önkormányzat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat részére a Szekszárd, Hunyadi u. 4. I.
em. 20. számú irodahelyiséget biztosítja határozatlan
idıre.
A helyiség használatának rezsiköltsége a Szekszárdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot terheli.
A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı
igazgatóját
a
bérleti
szerzıdés
elkészítésére a határozatban foglaltak szerint, és az
aláírásra.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Dr. Kiss Gyula ügyvezetı igazgató
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Zaják Rita 10 óra 40 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
8.)

Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására,
pályázatok benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést. Javasolja, hogy egészítse ki a közgyőlés a
határozati javaslatot azzal, hogy a közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot
az esetleges módosításokkal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: A közfoglalkoztatás-szervezık a 4 órában foglalkoztatottak munkáját fogják
segíteni? A hosszabb idejő közfoglalkoztatás keretében nagy létszámot kívánnak dolgoztatni.
Mekkora összegő bért fognak kapni?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Az intézményekben és a hivatalban is a képesítési elıírásoknak
megfelelı munkakörben kívánják foglalkoztatni ıket, és a minimálbérnek megfelelı összeget
fogják kapni.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Elmondja, hogy felvették a kapcsolatot a Duna-Siómenti Vízitársulattal, ık nagy
létszámú közfoglalkoztatottat alkalmaznak. Szeretné, hogy komolyan figyeljenek oda a
munkavégzés ellenırzésére.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
28/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának
megvalósítására pályázatok benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése utólagosan jóváhagyja a Baranya Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Szekszárdi
Kirendeltség és Szolgáltató Központjához benyújtott
pályázatot az elıterjesztés szerinti tartalommal, a rövid
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idıtartamú közfoglalkoztatás elsı ütemére, mely alapján
74 fı foglalkoztatására kerül sor, továbbá nyilatkozik a
ca. 516.400,- Ft mértékő saját forrás összegének 2011. évi
költségvetésében való biztosításáról.
A Közgyőlés pályázatot nyújt be a Baranya Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Szekszárdi
Kirendeltség és Szolgáltató Központjához rövidebb távú
közfoglalkoztatás második (120 fı) és harmadik (90 fı)
ütemének 2011. évi támogatására, melyhez az 1 062 360,Ft, valamint 796.770,- Ft , mindösszesen ca. 2.375.530,Ft mértékő saját forrást a 2011. évi költségvetésében
biztosítja.
A Közgyőlés pályázatot nyújt be továbbá a Baranya
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi
Kirendeltség és Szolgáltató Központjához hosszabb
idıtartamú közfoglalkoztatás 2011. évi támogatására,
melyhez a ca. 6 068 391,- Ft mértékő saját forrás összegét
a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás
Munkaszervezetének
koordinálásával,
KSZM/2010-10221/0103 számon, 2010. április 1.- 2010.
december 31. között megvalósult közfoglalkoztatás
szervezık foglalkoztatása után az Önkormányzatra esı
159 087,- Ft mértékő saját forrás összegét a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
A Közgyőlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás
Munkaszervezete
által
az
Országos
Foglalkoztatási Közalapítványhoz a közfoglalkoztatásszervezık foglalkoztatásának támogatására benyújtott
pályázatához a várható 70.000 Ft mértékő saját forrás
összegét a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot a pályázatokkal kapcsolatos esetlegesen
szükséges módosítások jóváhagyására.
Határidı: 2011. február 17.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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9.)

Javaslat a palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában benyújtott pályázat saját
forrásának biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést. Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
29/2011. (II.17.) szekszárdi öh.
Palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában
benyújtott pályázat saját forrásának biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése kinyilvánítja, hogy a „Szekszárd, Palánki
út keresztezıdésében létesítendı körforgalmú
csomópont kialakítása” címő pályázathoz szükséges
saját forrás összegét, 31.442.265 Ft-ot az
Önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében
nevesítetten szerepelteti.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
pályázathoz szükséges saját erı összegét a 2011. évi
költségvetésbe építse be.

Határidı: 2011. február 17.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester nyilvános ülést 10 óra 45
perckor berekesztette.

K m f.

Dr. Haag Éva
alpolgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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