Szám: IV.170-18/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 1-jén (csütörtökön) 9
óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendes ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi
Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné,
Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Ülés közben érkezett: Horváth István polgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Távolmaradt: Halmai Gáborné képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Bálint Zoltán a Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Kálóczi Andrea Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
Szolgálat vezetıje,
Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft.
ügyvezetı igazgatója,
Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója

Dr. Haag Éva: Horváth István polgármester távollétében köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel nyilvános ülésének napirendjére az alábbi
elıterjesztéseket:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

–

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
(305. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

–

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Javasolja a meghívóban szereplı 9. és 10. napirendi pontok elıterjesztéseinek
napirendrıl történı levételét. Továbbá javasolja, hogy a 12. napirendi pontot a közgyőlés a
szünetet követıen tárgyalja.
Az alpolgármester szavazásra teszi a teljes napirendi javaslatot a módosításokkal és
kiegészítésekkel együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.)

Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítására
(283. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

2.)

Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(301. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.)

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

4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2014. évi költségvetési
koncepciója (tervezet)
(302. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5.)

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei
Jogú Városban

6.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2011.(….)
önkormányzati rendelete a hirdetı-berendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló
6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(253. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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7.)

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

8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 19/2000. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
(300. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított
juttatásokról, támogatásokról szóló 19/2001. (X. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról (t e r v e z e t)
(274. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a helyi jelentıségő védett természeti terület védettségének
fenntartásáról szóló 41/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

11.)

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendı feladat-ellátási szerzıdés jóváhagyására
(284. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.)

Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
(292. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

13.)

Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltató Kft. alapító okiratának
jóváhagyása
(293. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

14.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
(289. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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15.)

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat megvalósításához
kapcsolódó döntések meghozatalára
(290. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16.)

Javaslat a településrendezési terv módosítási programjának kiegészítésére
(296. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17.)

Javaslat a Szekszárdi Utánpótlásnevelı Football Clubbal kötendı ingatlanhasználati
szerzıdés jóváhagyására
(286. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18.)

A Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
(282. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

19.)

Kuratóriumi tag delegálása az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumába
(275. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

20.)

Tulajdonosi hozzájárulás a Vagyonkezelı Kft. részére a 1794/4 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséhez
(304. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

21.)

Közgyőlési hozzájárulás a XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel
történı ellátásához
(287. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22.)

Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázatához
szükséges álláshelyek biztosítására
(285. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23.)

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
(276. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

24.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
(305. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

25.)

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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26.)

A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatójának díjazása
(259. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS
27.)

Javaslat készfizetı kezességvállalás jóváhagyására
(299. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

28.)

Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(288. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Tóth Gyula elnök

29.)

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(295. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

1.)

Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal kötött ellátási
szerzıdés meghosszabbítására
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az ellátási szerzıdést 2014. december 31.
napjáig hosszabbítsa meg a közgyőlés. Továbbá a bizottság 2 millió Ft támogatást javasol az
alapítvány részére biztosítani a 2012. évre.
Kálóczi Andrea: Mai napon kerül megrendezésre egy TÁMOP megnyitó szakmai
konferencia, melyre tisztelettel meghívja a képviselıket, továbbá este egy színházi elıadás
lesz.
Dr. Haag Éva: Megköszöni az alapítvány eddig végzett munkáját, a további munkához sok
kitartást kíván.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Szociális és Egészségügyi
Bizottság kiegészítésével együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot hozta:
230/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Szent Erzsébet Karitasz Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés
meghosszabbítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szent Erzsébet Karitász Alapítvánnyal kötött

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

ellátási szerzıdést 2012. január 1. napjától 2014. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
2.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a határozat
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására.
3.
A Közgyőlés a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány
részére az ellátási szerzıdés 11. pontja alapján 2012. évre 2
millió Ft támogatást biztosít.
4.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Szent Erzsébet Karitász Alapítvány támogatását az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe építse be.
Határidı: 2011. december 1.
2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
2.)

Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
231/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Beszámoló
az
Önkormányzat
háromnegyedéves helyzetérıl

gazdálkodásának

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXII. Törvény 79. §-ában
foglaltak alapján, figyelemmel a 70. §-ban foglaltakra elfogadja
az
Önkormányzat
gazdálkodásának
háromnegyedéves
helyzetérıl szóló beszámolóját.
Határidı: 2011. december 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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3.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
58/2011.(XII.6.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésrıl szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2014. évi költségvetési
koncepciója (tervezet)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestülete az elıterjesztést megtárgyalta és a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a koncepciót.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elıterjesztést nem kellett volna aktualizálni? Olyan adatokat tartalmaz,
melyek már nem valóságosak. Az anyagban az szerepel, hogy az önkormányzatok támogatása
az elızı évhez viszonyítva 8 milliárd Ft-tal csökken. Ezt a városvezetés hogyan értékeli?
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Ács Rezsı: A bevezetı részben szerepelnek ezek az adatok. November 30-ig kell elkészíteni
a helyi önkormányzatoknak a költségvetési koncepciót, függetlenül attól, hogy az
Országgyőlés a költségvetési törvényt elfogadta vagy sem. A bevezetı szakaszban a
makrogazdasági adatok szerepelnek, melyeket a költségvetési törvény tervezetébıl emeltek át.
Nem ismert még az önkormányzati rendszer átalakítása. A következı 3 évben új fejlesztéseket
nem terveznek, a jelenleg folyamatban lévı beruházásokat, fejlesztéseket szeretnék
végigvinni.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: Javasolja, hogy a következı idıszakban se mondjanak le a fejlesztési
lehetıségekrıl, még akkor is, ha az terheket ró a városra. A „szurdik program” befejezését
javasolja. Továbbá pályázat kerül kiírásra a mezıgazdasági utak fejlesztésére. A pályázati
lehetıségekkel élni kell, önerıbıl a programokat az önkormányzat nem tudja megvalósítani.
Dr. Horváth Kálmán 9 óra 29 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Ilosfai Gábor: 2007-ben az elsı gazdasági koncepció kb. 40 oldalas volt, melybıl 20 oldal az
aktuális kormányzat kritikájából állt. A mostani koncepció az aktuális kormányzat lépéseit 1
oldal terjedelemben tartalmazza. Tudható, hogy nem valós számokra hivatkoznak az
anyagban. A koncepció alapjaiban hibás. A 22 oldalas koncepció 5 oldal terjedelemben
tartalmazza a szociális terület szakmai bemutatását, amelyre szintén eddig nem volt példa.
Összességében véleménye szerint az a helyzet, ami az országban másfél év alatt kialakult,
ráhatással van az önkormányzatra is. Ezért kénytelenek olyan mondatokat leírni, hogy arra
büszkék, hogy biztosították a mőködést. Nem ért egyet továbbá azzal, hogy a térségben
maghatározóvá kell fejleszteni a városi tulajdonú cégeket, kiemelve a közétkeztetési és
turisztikai kft-t. Az étkeztetésben piaci szereplı vannak, minden esetben piaci alapon
mőködik. Az adófizetık pénzét ebbe belefektetni és adósságokat felhalmozni, nem megfelelı
önkormányzati magatartás. A elıterjesztéssel nem ért egyet és nemmel fog szavazni.
Zaják Rita: 2007. évben Hiller miniszter úr meghirdetett egy óvoda-, iskola felújítási
programot. Erre Szekszárd miért nem pályázott? Bátaszék például 1,3 milliárd Ft-ot nyert
ezen a pályázaton. KEOP pályázatokra 2009. óta hányszor pályázott a város? A Piac-Béla tér
beruházás önereje az összköltség hány százaléka? Az épülı élményfürdı támogatottsága hány
százalékos? Megvizsgálták a fürdı beruházás elıtt, hogy a jelenlegi uszodát és strandot
hogyan lehetne felújítani? Támogatja, hogy az önkormányzat részt vegyen olyan
pályázatokon, ahol 10-20% önerı biztosítása szükséges. De a város jelenleg nincs olyan
anyagi helyzetben, hogy saját erıbıl ezeket a beruházásokat finanszírozni tudja.
Ács Rezsı: Egy beruházás elıkészítésénél alapvetı feltétel az üzleti terv elkészítése. Ez
segített abban, hogy lássák, hogy az új fürdı milyen feltételekkel és hogyan fog mőködni.
Nem fog többe kerülni a két fürdı üzemeltetése, mint amennyibe eddig került. A téli
idıszakban a fedett uszoda fog üzemelni. Ugyanaz a szakember gárda fog nyáron a nyitott
fürdınél dolgozni. Az új fürdıvel és a sportcélú fejlesztésekkel olyan komplexumot tudnak
létrehozni, mely egyedülálló a térségben. 2007. évben a testület azzal foglalkozott, hogy
visszavásárolja a korábban értékesítésre került Vízmő Kft-t és ALISCA-TERRA Kft-t. Ehhez
forrásokat kellett bevonni, ekkor történt meg a kötvénykibocsátás. Ezek jó döntések voltak,
nagyon erıs szolgáltatói háttérrel rendelkeznek jelenleg ezek a cégek. Elindult a város teljes
csatornázottságának a befejezése, megnyerték a pályázatot a betonvápás vízelvezetıkre. A
Német Kisebbségi Önkormányzattal közös együttmőködésben valósult meg a Wunderland

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

Óvoda hıszigetelése. A Diákétkeztetési Kft. létrehozása szintén jó döntés volt, a szolgáltatást
a városi intézményekben tanulók és a dolgozók veszik igénybe. Példaértékő ez a beruházás,
5000 adag fızésére alkalmas konyhát hozták létre. A határozati javaslatot az alábbiakkal
javasolja kiegészíteni: „A közgyőlés a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által tett
észrevételeket tudomásul veszi és a költségvetési koncepció megvalósításakor, valamint a
költségvetés készítésekor az abban foglaltakat - lehetıség szerint - figyelembe veszi.”
Dr. Hadházy Ákos 9 óra 50 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 10 fı képviselı.
Dr. Cseke László: Az Országgyőlés honlapján elérhetı a költségvetési törtvény tervezete.
Ebben olvasható, hogy az önkormányzati támogatás makroszinten az elızı évinek 100,7%-a
úgy hogy ez korrigálva van az elızı évi adathoz képest a megyei önkormányzatok
költségvetési támogatásával, illetve az önkormányzati tőzoltóságok költségvetési
támogatásával is. Stratégiai kérdés, hogy az önkormányzat a közszolgáltatásokat a saját
kezelésében tartja, a közszolgáltatások fenntartása a lakosság biztonságérzetének
fenntartásához tartozik, továbbá óriási felelısség is. Az önkormányzat továbbá ezen keresztül
tudja élénkíteni a helyi gazdaságot.
Ilosfai Gábor: Az önkormányzatok többsége azért vett fel hitelt, hogy a beruházásokat
finanszírozni tudja. A közszolgáltatásokat nem lehet összehasonlítani az étkeztetéssel.
Ács Rezsı: Javasolja a vita szakasz lezárását.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés –melynek
létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfogadott.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:
232/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
2012-2014. évi költségvetési koncepció
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ára
figyelemmel a 2012.-2014. évi költségvetési koncepcióját
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. A közgyőlés a koncepcióban elhangzott alapelveket
elfogadja.
2. A közgyőlés az alapelvek figyelembe vételével felkéri a
jegyzıt a tervezési munkálatok további koordinálására, a
bevételek és kiadások további pontosítására.
3. A közgyőlés felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi
költségvetés - az intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal,
társult önkormányzatokkal, bizottságokkal - megtárgyalt elsı
változatát legkésıbb 2012. február 15. napjáig terjessze a
közgyőlés elé.
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A költségvetési tervezés során –a költségvetés tartalmi, formai
tervezésének szem elıtt tartása mellett – a Költségvetési
prioritások pontban meghatározott elveket figyelembe kell
venni.
4. A közgyőlés a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által tett észrevételeket tudomásul veszi és a költségvetési
koncepció megvalósításakor, valamint a költségvetés
készítésekor az abban foglaltakat - lehetıség szerint figyelembe veszi.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. december 1.
2. pont tekintetében: 2012. február 8.
3-4. pontok tekintetében: 2012. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
5.)

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd
Megyei Jogú Városban

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a tájékoztatót a közgyőlésnek elfogadásra
javasolja.
Dr. Józan-Jilling Mihály: Az írásbeli elıterjesztés részletes, így azt szóban nem kívánja
kiegészíteni.
Kérdés nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következı határozatot hozta:
(Dr. Tóth Gyula képviselı nem vett részt a szavazásban.)
233/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: 2011. december 1.
Felelıs. Horváth István polgármester
6.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a 4.§ (2) bekezdése kerüljön törlésre.
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Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti a rendelet módosítás indokait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság módosító indítványával együtt, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 10 fı – 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(Zaják Rita képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
59/2011.(XII.6.) önkormányzati rendelete a hirdetıberendezések és hirdetmények elhelyezésérıl szóló 6/2008. (II.
6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Hadházy Ákos 10 óra 10 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 11 fı képviselı.
7.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: A felvett hitelek visszafizetése mennyire befolyásolja a mőködést? Az
áremelésre ez milyen hatással van?
Artim Andrásné: A szolgáltatási díj emelésére vonatkozó javaslatot a közszolgáltatási
szerzıdés alapján készítették el. A felvett hitel visszafizetése nem veszélyezteti a cég
mőködését.
További kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı: Módosító indítványa, hogy a rendelet 2011. december 31-én lépjen hatályba.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot a
módosító indítvánnyal együtt, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos és Zaják Rita képviselık nem vettek részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
60/2011. (XII.6.) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és
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csatornaszolgáltatási
díjak
megállapításáról
szóló
12/1994.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
8.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról szóló 19/2000. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Kıvári László: A tavalyi évi választásokat követıen átalakult a bizottsági struktúra, 6 helyett
3 bizottság alakult, egy tanácsnokot választott a közgyőlés. A rendeletmódosításra azért kerül
sor, mert a hatályos rendeletben csak a bizottsági elnökök tiszteletdíja van meghatározva,
szükséges, hogy a közgyőlés a tanácsnok részére járó tiszteletdíjat is szabályozza a helyi
rendeletében.
További hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
61/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzati
képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2000.
(IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
9.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (……)
önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 19/2001. (X. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
62/2011. (XII.6.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról,
támogatásokról szóló 19/2001. (X. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Horváth István polgármester 10 óra 16 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı
képviselı. A polgármester átveszi az ülés vezetését.
10.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a helyi jelentıségő védett természeti terület
védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
63/2011. (XII.6.) önkormányzati rendelete a helyi jelentıségő
védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló
41/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
11.)

Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendı feladat-ellátási szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A Kft. ügyvezetıjének a feladatköre teljes egészében az lesz, mint a sportcsarnok
igazgatóé? Ha nem, akkor milyen feladatokkal bıvül a tevékenysége?
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Horváth István: Bıvülni fog a feladatkör az új strandfürdı üzemeltetésével. Továbbá a
jégpálya üzemeltetését is a Kft. fogja megkapni. A következı évben több területen kell
indítania sportegyesületeket bajnokságokon, szeretnék a társasági adóból a sportcélú
beruházásokat finanszírozni. Tervben van továbbá egy vízilabda szakosztály indítása. A
jövıben szeretnének egy uszodát építeni a meglévı élményfürdı mellé. Ezen kívül az összes
sportrendezvény megszervezése és lebonyolítása, a sportlétesítmények üzemeltetése a Kft.
feladatkörébe tartozik. A tevékenysége bıvülni fog és más típusú szaktudásra is szükség lesz.
Zaják Rita: Létszámbıvítés is lesz?
Dr. Hadházy Ákos 10 óra 30 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: A Városi Sport és Szabadidıközpont ebben a formában megszőnik. Az új
Kft-nél a feladatok számához igazítják a humán erıforrást. A következı hónapokban a Vízmő
Kft-tıl átveszi az új Kft. a strand üzemeltetését, nem feltétlenül kerülnek új munkavállalók
alkalmazásra, a jelenlegi dolgozók nagy valószínőséggel át fognak kerülni az új céghez.
Továbbá fel kell készülni az élményfürdı megnyitására. Az ügyvezetı dönt arról, hogy
szükséges-e létszámbıvítés.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Csillagné Szánthó Polixéna nem vett részt a szavazásban.)
234/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Sportközpont Kft-vel kötendı feladat-ellátási
szerzıdés jóváhagyása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a határozat mellékletét képezı, a
Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft-vel kötendı feladat-ellátási szerzıdést.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt
a feladat-ellátási szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. december 1.
2. pont tekintetében: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
12.)

Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Ács Rezsı: A közgyőlés az elızı ülésen döntött arról, hogy a társulásban alapító tagként részt
kíván venni. Azokkal az önkormányzatokkal fog megalakulni a társulás, akik ezidáig
meghozták erre vonatkozóan a döntésüket.
Horváth István: Sikeres kezdeményezésnek tekinti a társulás megalapítását, hiszen a rövid
idı ellenére már 14 település jelezte részvételi szándékát.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elıterjesztés nem tartalmazza, hogy mely önkormányzatoknak van pozitív
döntése erre vonatkozóan, csak a települések vannak felsorolva. A tárgyalások hogyan
zárultak?
Horváth István: A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
Ács Rezsı: A pénteki alakuló ülésen fog eldılni, hogy a jogszabályoknak megfelelnek-e a
testületek által hozott határozatok. A helyszínen a hiányzó adatok pótlásra kerülnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
235/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltatási
Társulás Társulási Megállapodását jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza az önkormányzat által delegált
képviselıt jelen határozat mellékletét képezı társulási
megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. december 2.
Felelıs: Horváth István polgármester
Ács Rezsı alpolgármester
13.)

Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltató Kft. alapító
okiratának jóváhagyása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Ács Rezsı: A közgyőlés az elızı ülésen döntött a társaság létrehozásáról. A legújabb
információk szerint a társulás megalakulását követıen a társulásnak kell majd létrehoznia egy
olyan gazdasági társaságot, mely az új víziközmő törvény által elıírt akkreditáción sikerrel
tud indulni. Javasolja a közgyőlésnek, hogy az elızı ülésen hozott 225/2011.(XI.16.) sz.
határozatát vonja vissza.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 225/2011.(XI.16.) szekszárdi öh. visszavonására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
236/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
225/2011. (XI.16.) szekszárdi öh. visszavonása
(Sió és Duna-menti Regionális Víziközmő és Közszolgáltató Kft.
megalapításának kezdeményezése)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a 225/2011.(XI.16.) sz. határozatát visszavonja.
Határidı: 2011. december 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
14.)

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési
Tervének módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
237/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Közbeszerzési terv 5. sz. módosítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 5. számú
módosítását jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a
módosítások Közbeszerzési Tervben történı átvezetésérıl.
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat
mellékletét képezi.
Határidı: 2011. december 5.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

15.)

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

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Kerekes László ügyvezetı úr hamarosan megérkezik az
ülésterembe és tájékoztatni fogja a közgyőlést, hogy a beszerzési eljárásnak mi lett az
eredménye. Tegnapi napon tárgyalást folytattak, az elıterjesztés mellékletében szereplı egyik
megbízási szerzıdés is módosulna. Az ülést megelızıen kiosztásra került ez az anyag.
Horváth István: Javasolja a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését Kerekes László
ügyvezetı megérkezéséig.
16.)

Javaslat a településrendezési terv módosítási programjának kiegészítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Hadházy Ákos visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Fajszi Lajos képviselı nem vett részt a szavazásban.)
238/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Településrendezési terv módosítási programjának kiegészítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a településrendezési terv részleges módosításának programkiegészítését megtárgyalta, és a terven az alábbi módosításokat
kívánja végrehajtani:
1. A Sárosdi Pince Kft. 15556 hrsz-ú, a Présház utca nyugati
oldalán fekvı telephelyét érintıen - kereskedelmi szálláshelyek
létesítése érdekében a jelenlegi szabályozás kerüljön
megváltoztatásra.
2. A Jakó Fémárugyár Damjanich utcai telephelyének északi
területrészén a szabályozási tervben jelölt úthálózat
szükségtelen, kerüljön törlésre.
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A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy fenti
változtatások a 175/2011. (IX.29.) szekszárdi öh. számú
határozatban foglalt módosításokkal együtt kerüljenek
megtervezésre és átvezetésre.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Kerekes László a Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója megérkezik az ülésterembe, a
közgyőlés folytatja a 290. sz. elıterjesztés tárgyalását.
-

Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” címő pályázat
megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára

A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elıterjesztésben szerepel, hogy a szükséges munkákat el kellett végezni.
Ennek mi az értéke? Sikerült a téli védelmet idıben elvégezni?
Zaják Rita: A mőszaki ellenıri tevékenység ellátására létrejött megbízási szerzıdés
tekintetében az elsı részszámla benyújtásának - ami a megbízási díj 60%-a – határideje 2011.
március 11-e. Ez kifizetésre került. Amikor felmondásra került a szerzıdés, akkor a
készültségi foka 20%-os volt a beruházásnak. Márciusban hogy kerülhetett kifizetésre a
mőszaki ellenıri díj 60%-a? Ha már akkor feltételezhetı volt, hogy a beruházás nem fog
határidıre elkészülni, akkor miért csak november közepén került felmondásra a szerzıdés?
Rengeteg plusz költséggel kell számolni. Erre készült költségkalkuláció? Ezt ki fogja
kifizetni?
Kerekes László: A téliesítési munkák nem készültek el teljes egészében. A gépészeti
rendszereket már sikerült leengedni, itt károk nem fognak keletkezni. Sikerült a fagy elıtt ezt
elvégezni. A tetık bezárása még nem történt meg, a füstelvezetı kupolák nem lettek beépítve.
A zsaluk elbontásra kerültek, mert az alvállalkozót a HÉROSZ Kft. nem fizette ki. Az
alvállalkozóval felvették a kapcsolatot, napi 20.000 Ft-ért helyszínen tartási díjat kértek. A
zsaluk elkészítése 150-200.000 Ft. Ennek helyszínen tartása 600.000 Ft-be került volna. Van
egy-két helyiség, amit szükséges lenne lefóliázni, le kellene zárni, hogy a szél a havat ne tudja
befújni, ilyen például az elektromos helyiség. A víztelenítési munka nagyon fontos,
folyamatosan szivattyúzni kell a pince szintbıl a vizet, aminek az az oka, hogy a mozitér alatti
újonnan kialakítandó szint padlója mélyebben van, mint a talajvíz szintje. Sem az
alaplemezek, sem az alapok, a betonszerkezetek nem tudtak elkészülni. A szivattyúzást végzı
alvállalkozóval megállapodást kötöttek, továbbra is végzi ezt a tevékenységet. İrzı-védı
céggel kötöttek megállapodást, az ırzés is folyamatos. A mőszaki ellenırzést a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. kapta meg. Ez független az építkezés elırehaladásától. A mőszaki
ellenırzés ez év végéig szól, december 31-én lejár a szerzıdés.
Horváth István: Az önkormányzat októberben bontotta fel a szerzıdést a HÉROSZ Kft-vel.
Kerekes László: Nincs információjuk arról, hogy alvállalkozókkal mikor romlott meg a
fıvállalkozó kapcsolata. A liftsüllyesztékeknek és a szennyvíz átemelı süllyesztékeknek a
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betonozása megtörtént. Elkészült továbbá a szigetelésbıl egy réteg. A szerkezetek nem
készültek el. Nyár végén már felmerült, hogy nagyon lassan halad a munka. De mindig volt
valami kifogásuk, hogy éppen miért nem tudnak dolgozni. A fı probléma az volt, hogy a cég
nem tudta finanszírozni az építkezéseit. Az alvállalkozók nem kapták meg a pénzüket, nem
haladt a munka. A munkák nem a megfelelı sorrendben haladtak. A szerzıdésben 20%-os
meghiúsulási kötbér szerepel. Ebbıl lehetne kifizetni a többlet költségeket.
Ilosfai Gábor: Milyen nagyságrendet jelent ez a városnak?
Kerekes László: Most próbálnak összegezni. Vannak bizonyos szerkezetek beépítve, amit
már elszámoltak, de nem lehet ıket használni, mert szükséges lenne, hogy a vállalkozó kiadja
a megfelelı nyilatkozatokat, garanciát vállaljon, a jövıbeni üzemeltetésre szerzıdést kellene
kötni. Például beépítésre került a lift, az önkormányzat ezt kifizette a fıvállalkozónak, de ı az
alvállalkozónak nem fizetett. Olyan szerzıdést kötöttek, hogy amíg a lift nem kerül
kifizetésre, addig az alvállalkozó tulajdonában marad. Tehát jogi vita is felmerülhet.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
(Kıvári László és Zaják Rita képviselık nem vettek részt a szavazásban.)
239/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
„Agóra” pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések
meghozatala
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a polgármester beszámolóját a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló
10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban
Rendelet) 8. § (2) bekezdése alapján megtett intézkedésekrıl,
továbbá a projekt állásáról elfogadja.
2. A közgyőlés elfogadja a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010
kódszámú „Agóra Szekszárd" - A Babits Mihály Mővelıdési
Ház és a Mővészetek Háza Multifunkcionális Közösségi
Központ Kialakítása címő” projekthez kapcsolódó a 263/2010.
(XI.25.) szekszárdi öh. határozat alapján a Kbt. 2/A. §-a szerint
megkötött mőszaki ellenırzésre, informatikai szakértésre, és
nyilvánosság biztosítására létrejött megbízási szerzıdésmódosításokat.
(A szerzıdés-módosítások jelen határozat mellékletét képezik.)
3. A közgyőlés 2011. december 1. napjától a közbeszerzési
eljárás eredményeképpen kiválasztásra kerülı kivitelezıvel
történı szerzıdéskötés idıpontjáig, de legkésıbb 2012. február
29. napjáig az állagmegóvás, és károkozás elkerülése
érdekében az egyéb szolgáltatásokra (ırzés és vagyonvédelem,
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a víztelenítés szolgáltatás, valamint a födémtámaszok bérlete)
szerzıdést köt.
4. A közgyőlés felhatalmazza továbbá a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy amennyiben a döntéseket sürgısség (pl.
azonnali beavatkozás szükséges károkozás elkerülése, illetve
az állagmegóvás érdekében) indokolja az ügyben eljárjon, és a
szükséges intézkedéseket, döntéseket meghozza.
5. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések
aláírására, valamint a jegyzıt azok ellenjegyzésére.
Határidı:
2011. december 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Dr. Tóth Csaba Attila 11 óra 3 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
17.)

Javaslat a Szekszárdi Utánpótlásnevelı
ingatlanhasználati szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Football

Clubbal

kötendı

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az összegek nem szerepelnek az elıterjesztésben. Nem lehet tudni, hogy
mekkora lesz az önerı? Mekkora összegő lesz a beruházás? Mikor fog megvalósulni?
Dr. Haag Éva: A kötelezettségvállalás egy külön közgyőlési döntés lesz. Ha a pályázat
elbírálásra kerül, akkor tudnak döntést hozni az önerı összegérıl. A pályázathoz csatolásra
kerültek az elkészült tervek. Nagyságrendileg a tervek szerint 70-80 millió Ft lenne az önerı.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ilosfai Gábor: Véleménye szerint ezt a szerzıdést nem feltétlenül most kellene megkötni.
Hol szerepel a szerzıdésben, hogy az semmis, ha nem nyer a pályázat?
Dr. Haag Éva: A pályázat benyújtási határideje november közepe volt, a pályázatot az UFC
már benyújtotta. Hiánypótlásként kell csatolni a kötelezettségvállalásokat és szerzıdéseket.
Horváth István: Az UFC a városban az egyik legnagyobb és legjobban mőködı
sportegyesület. Ez a beruházás szükséges ahhoz, hogy sportolóink, illetve a városba érkezı
sportolók megfelelı körülmények között tudjanak felkészülni a sportolásra.
További hozzászólás nem volt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

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:
240/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Szekszárdi UFC-vel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Utánpótlásnevelı Football Clubbal
kötendı, a határozat mellékletét képezı ingatlanhasználati
szerzıdést jóváhagyja.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés
aláírására.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. december 1.
2. pont tekintetében: 2011. december 9.
Felelıs: Horváth István polgármester
18.)

A Mentálhigiénés Mőhellyel kötött ellátási szerzıdés meghosszabbítása
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az ellátási szerzıdés
meghosszabbítását javasolja 2012. december 31-ig, továbbá javasolja, hogy a közgyőlés a
Mentálhigiénés Mőhely részére a 2012. évre vonatkozó támogatás összegét a 2012. évi
költségvetés elfogadásakor határozza meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
241/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Mentálhigiénés
Mőhely
ellátási
szerzıdésének
meghosszabbítása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Mentálhigiénés Mőhely ellátási szerzıdését 2012.
január 1. napjától 2012. december 31. napjáig meghosszabbítja.
2.
A közgyőlés felkéri a polgármestert a határozat
mellékletét képezı ellátási szerzıdés aláírására.
3.
A közgyőlés a Mentálhigiénés Mőhely részére a 2012.
évre vonatkozó támogatás összegét a 2012. évi költségvetés
elfogadásakor határozza meg.
Határidı: 1-2. pontok tekintetében: 2011. december 1.
3. pont tekintetében: 2012. március 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
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19.)

Kuratóriumi tag delegálása az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumába
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester

Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a kuratóriumba Németh Juditot javasolja
delegálni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
242/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Delegálása
az
Illyés
Gyula
Irodalmi
Alapítvány
kuratóriumába
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumába Németh
Juditot, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár megbízott
igazgatóját delegálja.
Határidı: 2011. december 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
20.)

Tulajdonosi hozzájárulás a Vagyonkezelı Kft. részére a 1794/4 hrsz-ú ingatlan
elidegenítéséhez
Elıterjesztı: Kıvári László elnök

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, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
243/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Hozzájárulás a 1794/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséhez
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése, mint a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. alapító
tulajdonosa, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. a Szekszárd 1794/4 hrsz-ú, 113 m2
alapterülető, kivett pékség megnevezéső ingatlant Gyulay
György és Gyulayné Baka Zsuzsanna részére 5.500 Ft/m2
vételáron elidegenítse.
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2.
A közgyőlés felhatalmazza a Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatója
21.)

Közgyőlési hozzájárulás a XIII. számú felnıtt háziorvosi körzet tartós
helyettesítéssel történı ellátásához
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
244/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
XIII. sz. felnıtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történı
ellátása
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárulását adja a XIII. számú felnıtt háziorvosi
körzet tartós helyettesítéssel történı ellátásához 2012. január 4tıl 2012. június 30-ig tartó idıszakban.
2.
A közgyőlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tartós
helyettesítési feladatokat dr. Beck Zsuzsanna háziorvos lássa el
napi három órában úgy, hogy a helyettesítés alatti rendelési idı
a saját körzetének (VI. számú körzet) rendelési idejét nem
érinti. Dr. Beck Zsuzsanna háziorvos akadályoztatása esetén a
helyettesítési feladatot dr. Domány Eszter háziorvos látja el.
3.
A közgyőlés felkéri az Egészségügyi Gondokság
vezetıjét, hogy a közgyőlés döntésérıl az érintetteket értesítse.
Határidı: 2011. december 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetıje
22.)

Javaslat a Garay János Általános Iskola és AMI TÁMOP-3.2.2. pályázatához
szükséges álláshelyek biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
245/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Álláshelyek biztosítása a Garay János Általános Iskola és
AMI TÁMOP -3.2.2. pályázatához
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a Garay János Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú
Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény TÁMOP-3.2.2.-11/2 kódszámú pályázata keretében
a megvalósítási idıszak alatt 3 fı munkajogviszonyban való
foglalkoztatását. Ennek érdekében a Közgyőlés az intézmény
létszámának további 3 fıvel való növelését 2011. december 1.
napjától a projekt megvalósítás idıszakára, legkésıbb 2013.
szeptember 30. napjáig jóváhagyja.
A Közgyőlés az intézmény összlétszámát a 79,5 fırıl 82,5 fıre
emeli.
2. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelete
18. sz. mellékletében a szükséges módosítást vezesse át, és a
soron következı rendelet-módosításkor terjessze a Közgyőlés
elé.
Határidı: 1. pont tekintetében: 2011. december 1.
2. pont tekintetében: 2011. december 31.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Horváth István polgármester
2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
23.)

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Két héttel ezelıtt Ács Rezsı alpolgármesterrel Bezonban voltak, tárgyaltak
arra vonatkozóan, hogy 2012. évben lesz a 45. évfordulója a testvérvárosi kapcsolatnak. Ezt
méltóképpen szeretnék megünnepelni, 2012. október közepére javasoltak idıpontot a
megemlékezésre, melynek helyszíne Szekszárdon lesz. Múlt héten Dr. Haag Éva
alpolgármester asszonnyal Tornioba utaztak, itt 25 éves lesz a testvérvárosi kapcsolat, melyet
2012. májusában Szekszárdon fognak megerısíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
246/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 176/2011. (IX.29.), 195-198/2011. (X.19.), 201203/2011. (X.27.), 207-211/2011. (X.27.), 215-219/2011.
(X.27.), 221-222/2011.(X.27.) szekszárdi öh. számú határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2.) A közgyőlés a 30/2011. (III.8.) szekszárdi öh. határidejét
2012. február 28-ig meghosszabbítja.
3.) A közgyőlés az 59/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. határidejét
2012. február 28-ig meghosszabbítja.
4.) A közgyőlés a 199/2011. (X.19.) szekszárdi öh. határidejét
2012. április 30-ig meghosszabbítja.
5.) A közgyőlés a Zöldtárs Alapítvánnyal - a 2011. évi klímalap
felhasználása tárgyában- kötött támogatási megállapodásban az
elszámolási határidıt 2012. május 31. napjára módosítja. A
közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás
módosításának
elkészítésére,
továbbá
felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási
szerzıdés aláírására.
Határidı: 1-4. pont tekintetében: 2011. december 1.
5. pont tekintetében: 2011. december 31.
Felelıs:
1-4. pontok tekintetében: Horváth István polgármester
5. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

24.)

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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247/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
1.
Szekszárd
Megyei
az
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közgyőlése
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2)
bekezdése, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése alapján
elfogadja a Polgármesteri Hivatal – határozat mellékletét
képezı – Módosító Alapító Okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
2.
A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
10/2000. (IV. 17.) rendeletének 8. sz. függelékét hatályon kívül
helyezi, és helyébe jelen határozat mellékletét képezı egységes
szerkezető Alapító Okirat lép.
3.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására, a jegyzıt pedig az okiratok ellenjegyzésére.
4.
A közgyőlés felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okiratok
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı
eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidı: 2011. december 1.
2. pont tekintetében: 2011. december 20.
3-4. pont tekintetében: 2011. december 5.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
25.)

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
248/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2011. december 1-jei ülésének jegyzıkönyve

szekszárdi 3321/3 hrsz-ú, 2.137 m2 alapterülető ingatlan –
természetben a Kemény S. u. 27., illetve a 25-29. számú
ingatlanoktól keletre található területrész – értékesítéséhez Máté
Péterné Szekszárd, Kemény S. u. 27. szám alatti lakos részére,
3.000.- Ft/m2, azaz 6.411.000.- Ft vételár ellenében.
2.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
A közgyőlés 11 óra 8 perctıl 11 óra 35 percig szünetet tart.
26.)

A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatójának díjazása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés az ügyvezetı részére 2012. január 1. napjától
bruttó 400.000 Ft/hó összeget állapítson meg díjazásként.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: Ez milyen mértékő ekkora emelésnek felel meg?
Horváth István: Körülbelül 40 %-os emelésnek felel meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Dr. Haag Éva alpolgármester nem vett részt a szavazásban.)
249/2011. (XII.1.) szekszárdi öh.
Szekszárdi Sportközpont Kft. ügyvezetıjének díjazása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjének díjazását 2012.
január 1. napjától bruttó 400.000 Ft/hó összegben határozza
meg.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a munkaszerzıdés
elkészítésére.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 11 óra 37 perckor
berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

