Szám: IV.170-3/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. április 7-én (csütörtökön) 9 óra
14 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendes ülésérıl.

Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth
Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Zaják Rita, Dr. Tóth Gyula
képviselık
Összesen: 14 fı
Távolmaradt: dr. Tóth Csaba Attila
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. Kajos Nikolett jogi és bizottsági
jegyzıkönyvvezetı

referens,

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 14 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplı 9. és 19. napirendi pont kerüljön
levételre. Ezeket az elıterjesztéseket a közgyőlés az áprilisi rendes ülésén fogja tárgyalni.
Kéri a javaslatokat, hozzászólásokat.
Kıvári László: Interpellációt szeretnék intézni polgármester úrhoz. Címe: Milyen
fegyelmezési eszköz állhat a bizottsági elnök rendelkezésére?
Halmai Gáborné: Kérdést szeretnék intézni jegyzı asszonyhoz: „Hol tartunk?” címmel.
További napirendi javaslat nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a meghívó 9. pontjának napirendrıl történı levételét,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel a meghívó 19. pontjának napirendrıl történı levételét,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.)

Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Aranykönyvérıl (tervezet)
(56. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról (tervezet)
(57. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények
adatszolgáltatásának teljesítésérıl (tervezet)
(58. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” címő kiadvány
szerkesztési szabályairól szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése
(68. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az
önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés
megszervezésérıl szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(84. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
(tervezet)
(86. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásáról (tervezet) I. forduló
(53. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

12.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
(67. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.)

Közcsatornára történı rákötés 2011. évi támogatási rendszere
(87. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14.)

Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(69. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15.)

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása
felmondásának jóváhagyására
(62. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési
Tervére
(82. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.)

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza között kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyására, valamint készfizetı
kezesség vállalására
(76. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz
(85. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

19.)

Javaslat az „Értékteremtı Közhasznú Foglalkoztatás” címő pályázat benyújtására
(89. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

20.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi klímaalap
felhasználását célzó támogatási megállapodások elfogadására
(88. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök

21.)

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, továbbá az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatok végrehajtásáról, és a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl
(72. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.)

Interpellációk, kérdések
- Kıvári László képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez „Milyen
fegyelmezési eszköz áll rendelkezésére a bizottsági elnöknek?” címmel
- Halmai Gáborné kérdése Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzıhöz „Hol tartunk?”
címmel

23.)

Bírósági ülnökök megválasztása
(78. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Zárt ülés
24.)

Javaslat elnök delegálására a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány
Felügyelıbizottságába
(71. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25.)

Javaslat az „Év Rendıre” kitüntetı cím adományozására
(73. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

26.)

Javaslat az „Év Tőzoltója” kitüntetı cím adományozására
(74. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

27.)

Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(70. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Horváth István: A költségvetés elfogadásakor a közgyőlés 60 millió Ft-os keretet zárolt és
ennek a zárolásnak a feloldásáról szól az elıterjesztés.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 13/2011.
(IV.8.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésérıl
szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
2.)

Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: A tavalyi elosztási szisztémát is figyelembe véve javasolja, hogy a Humán
Bizottságnak 50 millió Ft-ot, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak 5 millió Ft-ot, a Szociális
és Egészségügyi Bizottságnak 5 millió Ft-ot biztosítson a közgyőlés a 60 millió Ft-os
bizottsági keretbıl. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Kıvári László: Az új bizottsági struktúrának megfelelıen javasolja a közgyőlésnek
elfogadásra a tavalyi összegeket.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a saját részére javasolja az 50 millió Ft
keretösszeget.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyetért a javasolt 5 millió Ft-tal.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
39/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
2011. évi Bizottsági Keretek felosztása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a 2011. évi
költségvetésrıl
szóló
10/2011.
(III.9.)
önkormányzati
rendelet
3.
számú
mellékletében meghatározott bizottsági keret
(60 millió Ft) összegét az alábbiak szerint
osztja fel:
Humán Bizottság:
50 millió
Ft
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság:
5 millió
Ft
Szociális és Egészségügyi Bizottság: 5 millió
Ft
2. A
bizottsági
keretek
felhasználásánál
figyelemmel kell lenni az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a
2011. évi költségvetésrıl szóló 10/2011.
(III.9.) önkormányzati rendelet elıírásaira.
3. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a költségvetési rendelet soron következı
módosításakor építse be a bizottsági keretek
felosztását.
Határidı: 2011. április 8.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete Szekszárd Város Aranykönyvérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Felkéri a jegyzıt az elıterjesztés ismertetésére.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A rendelet felülvizsgálati ütemterv keretében került ez a rendelet
a közgyőlés elé. Átvezetésre kerültek a jogszabályi változások és a gyakorlati
tapasztalatoknak megfelelıen pontosításra került a rendelet.
Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének
14/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelete Szekszárd
Város Aranykönyvérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Önkormányzata Közgyőlésének

Város
15/2011.

(IV.12.) önkormányzati rendelete a helyi
közmővelıdési feladatok ellátásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
5.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati rendelete a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények
adatszolgáltatásának teljesítésérıl (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének
16/2011.
(IV.12.)
önkormányzati
rendelete
a
fenntartásában
mőködı
közoktatási
intézmények
adatszolgáltatásának
teljesítésérıl
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” címő
kiadvány szerkesztési szabályairól szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.

Horváth István: Felkéri a jegyzıt, hogy ismertesse röviden az elıterjesztés tartalmát.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A rendelet nem váltotta be a hozzá főzött reményeket. Az
oktatásban történt legfontosabb események Szekszárd Város Aranykönyvébe bejegyzésre
kerülnek. A rendelet célját soha nem töltötte be.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 14 fı - 14 igen szavazatta, egyhangúan elfogadott és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 17/2011.
(IV.12.) önkormányzati rendelete a „Könyv
Szekszárd Város Közoktatásáról” címő
kiadvány szerkesztési szabályairól szóló
22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
7.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek
az elıterjesztést.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, azonban a
kérdésekre nem kapott választ, így a bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek tárgyalásra
javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság választ kapott azokra a kérdésekre,
amelyekkel kapcsolatban korábban fenntartásai voltak, így az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Halmai Gáborné: Vannak-e elmaradások a fizetésben a városban, a diákétkeztetésben, mi az
oka ennek és elıfordul-e, hogy ennek következményeként van-e olyan gyermek, aki most
nem részesülhet ellátásban.
Fajszi Lajos képviselı 9 óra 27 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 13 fı képviselı.
Horváth István: Konkrétan milyen elmaradásra gondol?

Halmai Gáborné: Pl. két hónapig nem tudta befizetni a térítési díjat és emiatt nem jogosult
tovább ennek igénybevételére.
Horváth István: Nem közvetlenül a napirendhez tartozik a kérdés.
Halmai Gáborné: Annyiban igen, hogy a bölcsıdei ellátásnál 288 Ft-ról 320 Ft-ra növekszik
az összeg, ami azért nem kevés. Fontos lenne ezt a kérdést elıtte tisztázni.
Horváth István: Külön kell választani, hogy valaki szociális nehézség miatt nem tudja
befizetni vagy figyelmetlenségbıl. Ha van ilyen konkrét eset, akkor Bay Attila igazgató úr
felé kell jelezni.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitát.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Tekintettel arra, hogy igazgató úr most nincs jelen, javaslom,
hogy a bizottság egy következı ülésen tőzze napirendre a kérdést. Jogszabály-szerkesztési
hiba miatt az elıterjesztésben elcsúsztak a sorok a rendelet mellékletében, a
nyersanyagnormák esetében. Ahol úgy tőnik, hogy a 625 Ft/napos nyersanyagnorma + áfa
került feltüntetésre és ott csak 310 Ft lesz, tehát csökkenés tapasztalható, ott az eredeti ár az
280 Ft/ nap volt, az alatta lévı sorban pedig a 280 Ft/nap az 635 Ft/nap volt és ez lett 710
Ft/nap. Átlagosan 10 %-os emelés történt. A nyersanyagnormák esetében 8 %-os az emelést
javasol a Diákétkeztetési Kft. és Szociális Központ vezetıje. A rezsiköltség 75 %-ban került
megállapításra. Az emelésre az élelmiszerárak emelkedése miatt volt szükség.
További hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Tekintettel arra, hogy elıterjesztésben adminisztratív hiba van, ezért
javaslom, hogy a közgyőlés a Diákétkeztetési Kft. igazgatója és a Szociális Központ
igazgatója által javasolt emelésekre szavazzon.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı –10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és
a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 18/2011.
(IV.13.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél
és az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést tárgyalásra javasolja.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a végleges számokkal az elıterjesztést
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és megalkotta a
következı rendeletet:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 19/2011.
(IV.12.)
önkormányzati
rendelete
az
önkormányzat
fenntartásában
álló
intézményeknél
és
az
önkormányzat
tulajdonában lévı gazdasági társaságoknál
folyó munkahelyi étkeztetés megszervezésérıl
szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Az elmúlt két évben nem volt emelés a parkolási díjakra vonatkozóan. Több
javaslat is érkezett, azonban ezek megtárgyalása elıtt kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a 25 %-os emelésre tett javaslatot.
Kiegészítı határozati javaslatként pedig elmondja, hogy felkérte a bizottság a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. igazgatóját, hogy a következı ülésre dolgozza ki a kedvezményekkel
kapcsolatos témakört és a parkolási zóna peremén lévı anomáliák felszámolására az
idıkorlátozásos parkolás idıkeret rendszerét.
Kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Elmondja, hogy kérte az igazgató úrtól, hogy készüljön egy statisztika arra
vonatkozóan, hogy a városban milyen arányban vannak a mobil parkolások és a
pénzbedobásos parkolás. A mobil parkolás aránya egyre növekszik. A jeggyel való
parkoláshoz képest elınye az, hogy perc alapú a fizetés. Bár ez nyilván megfosztja a
társaságot a gazdasági eredménytıl, azonban biztosítja a korrekt díjszabást, amelyet a város
meghatároz.

Kıvári László: Azért tartja fontosnak a peremterületek átvizsgálását, mert nagyon sok panasz
érkezik az ott lakóktól, hogy mivel ingyenes a parkoló, egész nap ott parkolnak idegenek és
ık nem tudják használni. Továbbá elmondja, hogy tudatosítani kellene a lakosságban, hogy
vannak olyan területek, ahol ingyen lehet parkolni, de csak meghatározott ideig (órával), és ha
ezt túllépik, a közterület-felügyelık megbüntethetik ıket.
További hozzászólás nem volt.
Horváth István: Javasolja az alábbi határozat meghozatalát: A Közgyőlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatóját, hogy tekintsék át a
parkolási rendeletet- különös tekintettel a peremterületeken alkalmazható idıkorlátos parkolás
rendszerére, valamint a kedvezményekre vonatkozó rendelkezésekre - és amennyiben
indokolt, annak módosítására tegyenek javaslatot. Határidı: áprilisi rendes közgyőlés.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és megalkotta a
következı rendeletet:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 20/2011.
(IV.12.)
önkormányzati
rendelete
a
közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló 28/1994.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı határozatot hozta:
40/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási
díjakról
szóló
rendelet
felülvizsgálata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft-t, hogy vizsgálja felül a
közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a
parkolási díjakról szóló rendeletet, különös

tekintettel a peremterületeken alkalmazható
idıkorlátos parkolás rendszerére, valamint a
kedvezményekre vonatkozó rendelkezésekre
és amennyiben indokolt, tegyenek javaslatot a
rendelet módosítására.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dr. Kiss Gyula Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. ügyvezetı igazgató
10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásáról (tervezet) I. forduló
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. A második fordulóban azonban javasolnak majd módosításokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Közgyőlés az elıterjesztést határozathozatal nélkül megtárgyalta.
11.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011. (….)
önkormányzati
rendelete
a
hirdetı-berendezések
és
hirdetmények
elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 13 fı - 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadott, és megalkotta a következı
rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 21/2011. (IV.12.) önkormányzati
rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények
elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

12.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság második alkalommal is megtárgyalta és 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 – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:

41/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi
központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítása
1. Szekszárd MJV Önkormányzatának Közgyőlése
kötelezettséget vállal, hogy a TIOP-1.2.1-08/2-20090010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési
Ház
és
Mővészetek
Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
címő projekt megvalósításához szükséges építési
többletforrást, 11 000 395 Ft-t az önkormányzat
2011. évi költségvetésének terhére biztosítja, a
projekt teljes költségvetését 2 183 124 395 Ft-t az
önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében
nevesítetten szerepelteti, a szükséges 470 576 283 Ft
saját forrást biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Általános pályázati tartalékából a szükséges
többletforrást csoportosítsa át az Agóra Szekszárd Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ
kialakítása sorra.
A fejlesztés forrásösszetétele:
ban

adatok Ft-

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg

2011. év
470 576 283
0
1 712 548 112

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Összesen

2 183 124 395

2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése kötelezettséget
vállal,
hogy
a
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály
Mővelıdési
Ház
és
Mővészetek
Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása”
címő projekthez kapcsolódó közmőhálózat fejlesztés
díját, 3 564 000 Ft-t a Babits Mihály Mővelıdési
Ház és Mővészetek Háza intézményi költségvetés
terhére biztosítja.
A Közgyőlés felkéri a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot, hogy az intézmény
költségvetésében a beruházás célú elıirányzatot
3 564 000 Ft-ra módosítsa.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése felhatalmazza a polgármestert – a
Közremőködı Szervezet, továbbá a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség jóváhagyását követıen – a
módosított vállalkozási szerzıdés aláírására, továbbá
a
szükséges
dokumentumok
a
jegyzıt
ellenjegyzésére.
Határidı: 2011. április 08.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13.)

Közcsatornára történı rákötés 2011. évi támogatási rendszere
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Várhatóan azonban év közben felül kell majd vizsgálni, hiszen a
szennyvízcsatorna fejlesztés kapcsán ez az összeg kevés lesz és a késıbbi igények is
kielégítésre szorulnak majd.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:

42/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Közcsatornára történı rákötés 2011. évi
támogatási rendszere
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
a
Önkormányzatának
Közgyőlése
közcsatornára történı rákötés 2011. évi
támogatása
pályázati
felhívásának,
pályázati adatlapjának, az értékelés
szempontrendszerének
dokumentációját
elfogadja.
A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri
Hivatalt a pályázat lebonyolításával és az
értékelés elkészítésével.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságot, hogy az értékelés
alapján
döntsön
a
támogatottak
személyérıl.
A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert
a
nyertes
pályázókkal
megkötendı
támogatási megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. december 18., illetve 2012.
február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Kıvári László elnök,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
14.) Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való
részvételre
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja a Kadarka utcai óvoda és a Sportcsarnok vonatkozásában.
Horváth István: A Sportcsarnok esetében 25 millió Ft lenne az az összeg, amelyet az UFC
pályák és öltözık felújítására költene az önkormányzat – ebbıl a támogatás mintegy 20 millió
Ft. A kadarka utcai óvoda esetében a beruházás értéke 37,5 millió Ft, amihez 30 millió Ft
állami támogatás járna.
Halmai Gáborné: Elmondja, hogy többször volt már szó arról, hogy a Perczel utcai óvoda
tornaszobájának kérdése megoldódik-e. Akkor az volt a válasz, hogy a Diákétkeztetési Kft.
ezt meg fogja tenni. Történt-e valamilyen elırelépés az ügyben?

Horváth István: Elmondja, hogy természetesen az ígéretnek megfelelıen megoldásra kerül a
probléma. Elsı körben a tornaszoba kialakítására magas ajánlatok érkeztek, ezért a közgyőlés
döntése értelmében át kell tekinteni a mőszaki tartalmat és új árajánlatokat kell bekérni.
Remélhetıleg a nyári szünetben meg fog történni a tornaszoba kialakítása.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:

43/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Intézmények infrastrukturális fejlesztését
célzó pályázaton való részvétel támogatása

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
belügyminiszter
önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
elıirányzatából származó támogatás
igénybevételének feltételeirıl szóló
7/2011. (III.9.) BM rendelete alapján
kiírt pályázat benyújtását támogatja.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
7/2011. (III.9.) BM rendelet 1.§ (1)
bekezdés
a)
pontja
alapján
megfogalmazott célra a 2. Számú Óvoda
és Bölcsıde Kadarka utcai feladatellátási
helyére vonatkozó pályázat benyújtását
javasolja.
3. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
7/2011. (III.9.) BM rendelet 1.§ (1)
bekezdés
b)
pontja
alapján
megfogalmazott célra a Városi Sport- és
Szabadidı Központ infrastrukturális
fejlesztésére
vonatkozó
pályázat
benyújtását javasolja.
4. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
7/2011. (III.9.) BM rendelet 1.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján benyújtott
pályázathoz 7.499.010 Ft, b) pontja

alapján benyújtott pályázathoz 4.854.763
Ft, azaz összesen 12.353.773 Ft önerıt
biztosít a 2011. évi költségvetés
általános tartalék alapja terhére.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs:
Horváth
polgármester
15.)

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Megállapodása felmondásának jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Társulás

István

Társulási

Horváth István: Elmondja, hogy a társulás megszőnt, így a megállapodás oka fogyottá vált.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Kaposvár jelezte kilépési szándékát, a Tolna Megyei Önkormányzat is
kilépett, így a társulás közgyőlése kimondta az önfeloszlatást. Május végén lesz végleges,
amikor megtörténnek a pénzügyi elszámolások.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
44/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális
Társulás
Társulási
Megállapodása
felmondásának jóváhagyása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
(a
továbbiakban:
Közgyőlés)
jóváhagyja
Kaposvár
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének a DélDunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás Társulási Megállapodásának 2010.
december
31.
napjával
történı
felmondásáról szóló 268/2010. (XII.9.)
önkormányzati
határozatát,
a
helyi
önkormányzatok
társulásairól
és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdése e)
pontja és 5. § (2) bekezdése értelmében.
2. A Közgyőlés dönt a Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás
Társulási Megállapodásának 2011. április

30. napjával történı megszüntetésérıl, a
helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 5. § (1) bekezdése
alapján.
3. A Közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy
a határozatot küldje meg a Dél-Dunántúli
Önkormányzati
Regionális
Társulás
Társulási Tanácsa Elnökének részére.
4. A vagyonmegosztásról és az elszámolásról
a tagönkormányzatok a Társulási Tanács
döntése alapján legkésıbb 2011. május 31ig hozzák meg döntéseiket.
Határidı: 2011. április 30., 2011. május 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
16.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Közbeszerzési Tervére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Önkormányzatának

2011.

évi

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ebben a formában elfogadásra javasolja a
közgyőlésnek az elıterjesztést. Továbbá a bizottság javasolja a határozati javaslat
kiegészítéseként, hogy kerüljenek módosításra a vis maiorral kapcsolatos közbeszerzések.
Horváth István: Javasolja, hogy az 1., 3. és 10. pont kerüljön ki a közbeszerzési tervbıl. A
Barátság utca ugyanis benne volt a Közbeszerzési Tervben március havi hatállyal, azonban
utóbb kiderült, hogy vis maior támogatást nem nyert és a városnak nincs 75 millió Ft önereje
arra, hogy ezt kivitelezze. Ahol a vis maior támogatások elmaradtak, azokban az esetekben a
Polgármesteri Hivatal tegyen új mőszaki javaslatot és utána kerüljön bele a Közbeszerzési
Tervbe. Ugyanez vonatkozik a Kálvin térre is. A Bródy S. köz esetében pedig a tervben az
szerepel, hogy önerı és vis maior támogatás, azonban utóbbit nem kapta meg az
önkormányzat. A Terv ilyen tartalommal nem kerülhet fel a honlapra. Új mőszaki megoldást
kell találni, akár a lakókkal közösen is.
Märcz László: Kiegészíti azzal, hogy a11. és 12. pontra is igazak a korábbiak. Ahol ott van,
hogy vis maior támogatás, ott elírás történt.
Horváth István: Javasolja, hogy ahol nem nyert az önkormányzat vis maior támogatást, azok
a pontok kerüljenek kivételre. Javaslom az 1.,3.,9.,10.,11. pontok kivételét a Közbeszerzési
tervbıl, továbbá javasolja, hogy a határozat egészüljön ki azzal, hogy a közgyőlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tekintse át a felsorolt helyszínek esetében a mőszaki
problémákat és készítsen a mőszaki megoldást is tartalmazó költségvetési javaslatot ezekre
vonatkozóan az áprilisi közgyőlésre.

Halmai Gáborné: Javaslom, hogy a Szekszárdi Vasárnapban kerüljön közzétételre az ezekkel
a beruházásokkal kapcsolatos álláspont.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az 1.,3.,9.,10.,11. pontoknak a kivételét a Közbeszerzési
Tervbıl, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı - 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott kiegészítéssel együtt a
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
45/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési
Tervére
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó
Közbeszerzési Tervét - a mellékletben
foglaltaknak megfelelıen - elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármestert, hogy
Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak
–
esetlegesen
külsı
megfelelıen
lebonyolító bevonásával – gondoskodjon a
tervben szereplı közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról, továbbá indokolt esetben
kezdeményezze a Közbeszerzési Terv
módosítását.
3. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy tekintse át az alábbiakban
felsorolt helyszínek esetében a mőszaki
problémákat és készítsen a mőszaki
megoldást is tartalmazó költségvetési
javaslatot ezekre vonatkozóan:
− Barátság u. rézső stabilizáció kiviteli
munkái
− Kálvin tér szakadó partfal stabilizáció
− Bródy S. köz 21-23-25. sz. feletti
földcsuszamlás helyreállítása
− Mérey utca és Hermann O. utca közti
pinceleszakadás helyreállítása
− Mérey u. 29. sz. pinceleszakadás
helyreállítása

Határidı: 1. pont: 2011. április 7.
2. pont: folyamatos
3. pont: 2011. április 30.
Felelıs: 1-2. pont: Horváth István
polgármester
3. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
17.)

Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits Mihály Mővelıdési Ház
és Mővészetek Háza között kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyására, valamint
készfizetı kezesség vállalására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: 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 – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:

46/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
A Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
között kötendı bérleti szerzıdés jóváhagyása,
valamint készfizetı kezesség vállalása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a
Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits
Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
között létrejövı bérleti szerzıdés-tervezetet.
Az elfogadott bérleti szerzıdés-tervezet a
határozat mellékletét képezi.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése hozzájárul,
hogy az Önkormányzat készfizetı kezességet
vállaljon a Babits Mihály Mővelıdési Ház és
Mővészetek Háza felé fennálló bérleti díj
megfizetéséért.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig
annak ellenjegyzésére.

Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.)

Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Zaják Rita: Milyen szempontok szerint történt az intézmény kiválasztása? Elvileg a városnak
2011. március 31-ig meg kellett volna alkotnia a 2014-ig szóló Gazdasági Programot és abban
elhelyezésre kerültek volna ezek a pályázatok. Ha elsı körben a Polgármesteri Hivatal helyett
más intézményeink pályáznak, akkor nem lett volna gyorsabb a megtérülési idı? Tekintettel
arra, hogy az elıterjesztés szerint az óvodában 3 év, a Polgármesteri Hivatalban pedig 6,5 év.
Hiszen az is fontos, hogy hány fı veszi igénybe ezeket az intézményeket.
Horváth István: Fontos, hogy minél több ilyen jellegő – energetikai – pályázaton tudjon részt
venni az önkormányzat. Ezért a Polgármesteri Hivatal folyamatosan nézi a lehetıségeket. Az
idei évben a KEOP pályázatok úgy alakultak át, hogy nem elég csak hıszigetelés, illetve főtés
korszerősítés, nyílászárócsere, hanem kell még alternatív energia megoldás, földenergia vagy
napenergia bevonása is. Ezek a pályázati lehetıségek márciusban nyíltak meg, a beadás
határideje folyamatos és addig tart, amíg ki nem merül a forrás. Ha megvárná az
önkormányzat, amíg felmérésre kerül minden intézmény, ez július, augusztus hónapig is
eltartana, közben pedig a források szőkülnek. Ezért kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy
szakaszolja le. Az összes intézmény indulni fog ezeken a pályázatokon. Áprilisban azok az
intézmények kerülnek be, amelyek a legjobban elı vannak készítve, a legtöbb embert
érintenek és a legtöbb energia megtérülés származhat. Jelenleg a városban a Mérey utcai
Óvoda és az Idısek Otthona a leghatékonytalanabb intézmény, ezért kerültek most be. A
Polgármesteri Hivatalban nagyon sok ember megfordul és nagyon rossz az
energiahatékonyság. Illetve azt is figyelembe kell venni, hogy az elkövetkezendı egy-két
évben az egész Béla tér felújítás alatt lesz, így nem lenne szerencsés, hogy egy év múlva
ismét építési terület lenne.
További kérdés nem hangzott el, a polgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: 2006-ban, az akkor Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság az elsık között
hozott döntést errıl, tudva azt, hogy a Béla tér átépítésre kerül. Ugyanis így nem lehet, hogy
pont az önkormányzat épülete maradjon csúf a téren. Az Okmányiroda homlokzatának
felújítása már folyamatban van. A hat év egyébként jó megtérülési idı. Ezen indokok miatt
volt ennyire elıkészített.
További hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontként az alábbiakkal egészüljön ki:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a projektek önerejének
összegét az elıterjesztésben foglalt mértékig jóváhagyja, és biztosítja a 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére, továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi

Bizottságot a pályázatok mőszaki tartalmának elfogadására és a végleges benyújtásának
jóváhagyására.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott
kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal
elfogadott és a következı határozatot hozta:
47/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP2011-4.9.0 konstrukcióhoz
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése támogatja
az épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva
címő
KEOP-2009-4.9.0
pályázatok
benyújtását a Mérey utcai Szociális Otthon
és
Óvoda
épületeinek
energiakorszerősítésére,
valamint
a
Polgármesteri
Hivatal
energiakorszerősítésére.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a pályázatok
benyújtásához
szükséges
pályázati
dokumentációk elıkészítésére és a pályázat
beadására.
3. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a projektek
önerejének összegét az elıterjesztésben
foglalt mértékig jóváhagyja, és biztosítja a
2011. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére, továbbá felkéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a
pályázatok
mőszaki
tartalmának
elfogadására és a végleges benyújtásának
jóváhagyására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: 1. pont: Horváth István polgármester
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
3. pont: Horváth István polgármester
Kıvári László GPB elnök
19.) Javaslat az „Értékteremtı Közhasznú
benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Foglalkoztatás”

címő

pályázat

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: A pályázat már lebonyolításra került, utólagos jóváhagyás szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
48/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
„Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás”
címő pályázat benyújtása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése utólagosan jóváhagyja a Baranya
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató
Központjához benyújtott pályázatot az
elıterjesztés
szerinti
tartalommal,
az
„Értékteremtı közfoglalkoztatási program”
támogatására, mely alapján 10 fı (7 fı
szakmunkás,
3fı
segédmunkás)
foglalkoztatására
kerül
sor,
továbbá
nyilatkozik a ca. 2.278.040,- Ft (pályázati
önerı) és 8.431.475,- Ft (anyagköltség)
mértékő saját forrás összegének 2011. évi
költségvetésében való biztosításáról.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

20.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi klímaalap
felhasználását célzó támogatási megállapodások elfogadására
Elıterjesztı: Kıvári László bizottsági elnök

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Zaják Rita képviselı 10 óra 15 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 12 fı képviselı.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
49/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
2011.
évi
klímaalap
felhasználását
célzó
támogatási
megállapodások elfogadása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja
a 2011. évi, 4 millió Ft összegő klímaalap
felhasználását
célzó,
a
Zöldtárs
Alapítvánnyal
kötendı
támogatási
megállapodást. A Közgyőlés tudomásul
veszi, hogy a Zöldtárs Alapítvány az
mellékelt
támogatási
elıterjesztéshez
megállapodás
tervezet
alapján
köt
a
klímaalapra
pályázó
szerzıdést
szervezetekkel. A Közgyőlés felhatalmazza
a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és
Pénzügyi
Bizottságot
a
klímaalap
felhasználásának ellenırzésére.
Határidı: 1. pont: 2011. április 15.
2. pont: 2011. december 31.
Felelıs: 1. pont: Horváth István polgármester
2. pont: Kıvári László GPB elnök
21.)

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, továbbá
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatok végrehajtásáról, és a
két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elmúlt héten a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél aláírták a városrehabilitáció támogatói szerzıdését. Így hétfıtıl hivatalosan is
elindult a mintegy 2,5 milliárd Ft értékő városrehabilitáció. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
már megkezdte ezzel kapcsolatban a munkálatokat. A szándékok szerint a Béla tér felújítása
júniusban már elkezdıdik. A Piactér felújítása 2010-ben fog megvalósulni.
Tájékoztatja továbbá a Közgyőlést, hogy testvértelepülésekrıl, elsısorban Óbecsérıl, nagy
számban jelentkeznek honfitársak magyar állampolgársági eskü letételére, illetve ezzel
kapcsolatban már be is nyújtották a megfelelı papírokat. Várhatóan az eskü letétele a Szüreti
Fesztivál kiemelt eseménye lesz, ugyanis nagyjából 100 ember szeretne esküt tenni. A tervek
szerint erre a Béla téri katolikus nagytemplomban, egy ökomenikus istentisztelet keretében

kerülne sor. Ezt követıen pedig részt vennének a felvonuláson is. Kéri, hogy a képviselık
terjesszék ennek a lehetıségét.
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az önkormányzat delegációval volt Írországban, ahol részt
vett egy nyolc nemzetet érintı Szent Patrik ünnepségen. Ezen részt vett a francia testvérváros
delegációja is. 2012-ben lesz a 45 éves jubileum a két város között, amely rendezvény
Szekszárdon lesz. İsszel meghívták a várost Párizsba, hogy vegyen részt az elıkészítésben.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:

50/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési
határozatok végrehajtásáról, továbbá az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági
határozatok végrehajtásáról, és a két ülés
között történt fontosabb eseményekrıl
I.

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
a
60/2009. (III.26.), 236/2009. (XI.19.),
31/2010. (III.4), 77/2010. (IV.29.),
208/2010. (IX.15.), 242/2010. (XI.25.),
249/2010. (XI.25.), 269/2010. (XII.16.)
szekszárdi öh. 4. pontja, 279/2010.
(XII.16.) szekszárdi öh. 2. pontja,
284/2010. (XII.16.), 1-3/2011. (II.4.), 515/2011.
(II.4.),
16/2010.
(II.4.)
szekszárdi öh. I. és III. pontja, 1720/2011. (II.4.), 21-27-29/2011. (II.17.),
31-37/2011. (III.8.) szekszárdi öh. számú
határozatok végrehajtásáról, és az eltelt
idıszak eseményeirıl szóló beszámolót
jóváhagyja.
2. A Közgyőlés a 30/2010. (III.4.) szekszárdi
öh. számú határozat határidejét 2011.
április 30-ig meghosszabbítja.
3. A Közgyőlés a 198/2010. (VIII.19.)
szekszárdi öh. számú határozat határidejét
2011. április 30-ig meghosszabbítja.
4. A Közgyőlés a 218/2010. (X.17.)
szekszárdi öh. számú határozat határidejét
2011. április 30-ig meghosszabbítja.

5. A Közgyőlés a 223/2010. (X.17.)
szekszárdi öh. számú határozat határidejét
2011. április 30-ig meghosszabbítja.
6. A Közgyőlés a 251/2010. (X.17.)
szekszárdi öh. számú határozat határidejét
2011. április 30-ig meghosszabbítja.
7. A Közgyőlés a 230/2010. (X.21.)
szekszárdi öh. számú határozat határidejét
2011. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
8. A Közgyőlés a 16/2011. (II.4.) szekszárdi
öh. számú határozat II. pontjának
határidejét
2011.
április
30-ig
meghosszabbítja.
9. A Közgyőlés a 30/2011. (III.8.) szekszárdi
öh. számú határozat határidejét 2011.
szeptember 30-ig meghosszabbítja.
10. A Közgyőlés a 38/2011. (III.8.) szekszárdi
öh. számú határozat határidejét 2011.
április 30-ig meghosszabbítja.
II.
A Közgyőlés jóváhagyja az átruházott
hatáskörben hozott – 2010. október 17. 2010. december 31. közötti idıszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló
beszámolót.
Határidı: Az I/1. pont és a II. pont
tekintetében:
2011. április 7.,
Az I./2-6., I./8., 10. pontok esetében:
2011. április 30.
Az I./7., 9. pontok esetében:
2011. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Zaják Rita képviselı 10 óra 22 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 13 fı képviselı.
22.)

Interpellációk, kérdések

- Kıvári László képviselı kérdése Horváth István polgármesterhez „Milyen
fegyelmezési eszköz áll rendelkezésére a bizottsági elnöknek?” címmel

Kıvári László: Milyen eszköz áll mint bizottsági elnök részére arra vonatkozóan,hogy
rábírjam képviselıtársaim a bizottsági ülésen való részvételre, valamint az idıben
történı megérkezésre?
Horváth István: Elmondja, hogy részben létezik frakciófegyelem, mellyel kapcsolatban
frakció vezetı úrral fog egyeztetni, továbbá kérdezi jegyzı asszonyt, hogy van-e
közjogi lehetıség arra vonatkozóan, hogy akár tiszteletdíj csökkentés azon képviselık
esetében, akik a bizottsági munkában nem vesznek részt?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A jelenleg hatályos SZMSZ a közgyőlés rendjére
vonatkozóan tartalmaz ezzel kapcsolatban kívánalmakat és szankciókat. Annak jogi
akadálya nincs, hogy a bizottságokra is kiterjesztésre kerüljön. Jelenleg a tiszteletdíj
csökkentésre van lehetıség, azonban adott esetben akár a rendbírság kiszabására is sor
kerülhet.
Horváth István: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a következı közgyőlésre
tegyen javaslatot, hogy a közgyőlés rendjérıl szóló rendelkezések a bizottságok
mőködésére is terjedjenek ki és adott esetben tiszteletdíj csökkentést vagy bírságot
vezessen be azon bizottsági képviselık esetében, akik nem vesznek részt az üléseken.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:

51/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Bizottsági ülésekrıl való távolmaradás
szankcionálása
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki
javaslatot az önkormányzati képviselık
bizottsági ülésekrıl való távolmaradásának
szankcionálására vonatkozóan.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

- Halmai Gáborné kérdése Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzıhöz „Hol tartunk?” címmel
Halmai Gáborné: A Jegyzı Asszonyhoz tesz fel kérdést azzal a címmel, hogy „Hol
tartunk?”. Elmondja, hogy az Alkotmánybíróság a köztisztviselık indoklás nélkül való

felmondását alkotmányellenesnek minısítette. Kérdezi, hogy az önkormányzatnál
történt-e ilyen jellegő felmondás, ami indoklás nélküli volt az elızı idıszakban és ha
igen,akkor azzal mi a szándék most. A másik kérdése pedig az, hogy már több mint
kettı év eltelt azóta, hogy 2008. december 23-án a köztisztviselık egy jelentıs
csoportjának a Közgyőlés felmondott. Úgy tudja, de az információi nem pontosak,
hogy azóta is folyamatban vannak ezzel kapcsolatban peres eljárások. Az lenne a
kérése, kérdése – nyilván nem itt azonnal a helyszínen –, hogy errıl kapjanak pontos
tájékoztatást mind a tizennégy fı esetében. Lezárult-e az ügy, holt tart, milyen jogi
következményei vannak ezeknek.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Él az SZMSZ 39.§ (1) bekezdésében foglalt jogával hogy
15 napon belül írásban válaszol a feltett kérdésre, mivel sokkal összetettebb és
bonyolultabb a kérdés annál, hogy errıl néhány mondatban itt a közgyőlés elıtt
beszámoljon.
Zaják Rita: A hiányzásokkal kapcsolatban elmondja, hogy érti és elfogadja a
szankciókat, de szeretné kérni, hogy a bizottsági ülések és a közgyőlési ülések akkor
legyenek, amikor ezeknek az ideje van. Ugyanis a közgyőlés sem mindig a hónap
utolsó csütörtökén van.
A polgármester a nyilvános ülést 10 óra 28 perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen
folytatja munkáját.
A közgyőlés zárt ülésen meghozta 52/2011.(IV.7.), 53/2011.(IV.7.), 54/2011.(IV.7.),
valamint 55/2011.(IV.7.) számú határozatait.
A polgármester a nyilvános ülést 11 órakor ismét megnyitja. A közgyőlés az elfogadott
napirendnek megfelelıen folytatja munkáját.

27.)

Bírósági ülnökök megválasztása
(78. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Kiegészíti az elıterjesztést azzal, hogy Horváth Piroska Zita, aki
a Szekszárdi Városi Bírósághoz jelentkezet ülnöknek, visszavonta a jelentkezését.
Adminisztratív hiba miatt kimaradt a Tolna Megyei Bíróság pedagógus ülnökei közül Horváth
Mária pedagógus jelölése, akinek adatai a következık: szül.: Kölesd, 1962.07.09., lakcím:
7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u. 5., foglalkozása: óvodapedagógus, Zomba Kölesd
Mesevár tagóvodájának a vezetıje. Az ı jelölését Kölesd polgármestere tette meg. İ is
mindenben megfelel a kritériumoknak. Kéri, hogy ıt is vegyék figyelembe a szavazásnál.
Ügyrendi javaslat: Ne titkos szavazás legyen, hanem nyílt.
A polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Tolna Megyei Bíróság ülnökei tekintetében kéri a frakció véleményét.

Ács Rezsı: A frakció Pogány László Jánost és Rippert Györgynét javasolja.
Egyéb javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Pogány László János személyét, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Rippert Györgyné személyét, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Tolna Megyei Bíróság pedagógus ülnöke tekintetében két személyre
érkezett javaslat: Horváth Mária és Nagy János.
A polgármester szavazásra teszi fel Horváth Mária személyét, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Munkaügyi Bíróság ülnökei tekintetében kéri a frakció véleményét.
Ács Rezsı: A frakció Auvalszkyné Vigh Editet, Dr. Partosné Lukács Máriát, Patyi Károlyné
Pápai Erzsébetet és Tóthné Makrai Zsuzsannát javasolja.
Egyéb javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Auvalszkyné Vigh Edit személyét, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Partosné Lukács Mária személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Patyi Károlyné Pápai Erzsébet személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Tóthné Makrai Zsuzsanna személyét, melyet a közgyőlés
– melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Szekszárd Városi Bíróság ülnökei tekintetében kéri a frakció véleményét.
Ács Rezsı: A frakció Berek Lászlót, Dobos Józsefet, Fülöp Tamásné Tarjányi Györgyikét,
Hamvas Ferencné Weisz Erzsébetet, Kovácsné Darvas Tünde Ildikót, Mészáros-Berkecz
Zoltánné Papp Irén Magdolnát, Moizes Gyuláné Kurcz Katalint, Pintér Józsefné Drinóczi
Juliannát, Simon Andrásné Rottler Klárát, Vizsolyi Józsefet és Winkler Györgyöt javasolja.
Egyéb javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel Berek László személyét, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Dobos József személyét, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel Fülöp Tamásné Tarjányi Györgyike személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Hamvas Ferencné Weisz Erzsébet személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Kovácsné Darvas Tünde Ildikó személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Mészáros-Berkecz Zoltánné Papp Irén Magdolna
személyét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel Moizes Gyuláné Kurcz Katalin személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Pintér Józsefné Drinóczi Julianna személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel Simon Andrásné Rottler Klára személyét, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.

A polgármester szavazásra teszi fel Vizsolyi József személyét, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel Winkler György személyét, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: A Szekszárdi Városi Bíróságra pedagógus ülnöknek 15 fıt lehet jelölni és 15
fıre érkezett javaslat is. Javasolja, hogy az összes személyre egyben szavazzanak. Kéri, hogy
akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, az jelezze.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı 11 óra 10 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 13
fı képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel az elıterjesztésben szereplı 15 személyt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 13 fı -13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az egész határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı
határozatot hozta:
56/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
Bírósági ülnökök megválasztása

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény 124. § (1) és (2)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:
Tolna Megyei Bíróságra bírósági ülnöknek:
Pogány László János Szekszárd, Bálint köz 24.
Rippert Györgyné Szekszárd, Ady E. u. 24/A.
Tolna

Megyei

Bíróságra

pedagógus

ülnöknek:
Horváth Mária Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky
u. 5.
Munkaügyi Bíróságra bírósági ülnöknek:
Auvalszkyné Vigh Edit Szekszárd, Csokonai
u. 7.
Dr. Partosné Lukács Mária Szekszárd,
Wosinsky ltp. 36.
Patyi Károlyné Pápai Erzsébet Szekszárd,
Major utca 15.
Tóthné Makrai Zsuzsanna Szekszárd,
Mészáros L. u. 3.
Szekszárd
Városi
Bíróságra
bírósági
ülnököknek:
Berek László Szekszárd, Remete utca 19.
Dobos József Szekszárd, Palánk 56.
Fülöp Tamásné Tarjányi Györgyike
Szekszárd, Tanya u. 3.
Hamvas Ferencné Weisz Erzsébet Szekszárd,
Kossuth L. utca 45
Kovácsné Darvas Tünde Ildikó Szekszárd,
Ibolya u. 3/4.
Mészáros-Berkecz Zoltánné Papp Irén
Magdolna Szekszárd, Martos Flóra u.68
Moizes Gyuláné Kurcz Katalin Szekszárd,
Székely B. u. 24.
Pintér Józsefné Drinóczi Julianna Szekszárd,
Herman Ottó u. 10.
Simon Andrásné Rottler Klára Szekszárd,
Kecskés F. u.16.
Vizsolyi József Szekszárd, Bajcsy-Zs. u. 10.
Winkler György Szekszárd, Remete utca 5.
Szekszárdi
ülnöknek:

Városi

Bíróságra

pedagógus

Baranyiné Tölgyesi Mária Szekszárd, Barátság
utca 24.
Benkı Ildikó Valéria Szekszárd, Arany J. u.
18.
Békésné Nagy Erzsébet Szekszárd, Remete u.
7.
Borbás Istvánné Porkoláb Márta Szekszárd,
Bartina utca 7.
Dr. Tóthné László Anikó Szekszárd, Kandó K.
u. 5.
Fray Ferencné Ehrlich Magdolna Szekszárd,
Berzsenyi utca 12.
Gulyás Katalin Szekszárd, Kırösi Cs. s. u. 12.
Heil Gabriella Szekszárd, Alkotmány u. 33.
Kiszlerné Talabos Magdolna Szekszárd,
Csokonai u. 11.
Kökényesiné Soós Katalin Szekszárd, Bródy
S. u. 88.
Ligeti Ferenc Jánosné Keserő Ágnes
Szekszárd, Béri B. Á. u. 26.
Szőcs Mónika Szekszárd, Vincellér u. 2.
Takács Zoltán Szekszárd, Bródy S. u. 126.
Tóthné Vinkó Erzsébet Szekszárd, Mészáros
L. 7.
Vass Éva Szekszárd, Béri B.Á. u. 31.
személyeket bírósági ülnökként megválasztja.

A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert,
hogy az illetékes bíróság elnöke elıtt esküt tett
eskütételt követıen a bírósági ülnökök
megválasztásáról szóló okmányt adja át.
Határidı: 2011. április 7.
Felelıs: Horváth István polgármester
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 11 óra 11
perckor berekesztette.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

