Szám: IV. 170-6/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. május 26-án (csütörtökön) 9
óra 18 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter,
dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 10 fı
Távolmaradt: Ilosfai Gábor, Halmai Gáborné képviselık
Ülés közben érkezett: Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, dr. Tóth Csaba Attila képviselık
Tanácskozási joggal megjelentek:
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 10 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes. Javasolja a következı elıterjesztések napirendre történı felvételét: 129.,
145.,146.,147.,148.,149.. Javasolja továbbá, hogy a 144. sz. elıterjesztés zárt ülésen kerüljön
megtárgyalásra. Kéri a napirenddel kapcsolatos javaslatokat, hozzászólásokat.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a 146. sz. elıterjesztés megtárgyalása után a
134. sz. elıterjesztés megtárgyalása következzen.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a 129., 145.,146.,147.,148.,149. sz. elıterjesztések
napirendre történı felvételére tett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı –
10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 144. sz. elıterjesztés zárt ülésen való tárgyalását,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
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A polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadására tett javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı – 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott
és az alábbi napirendet állapította meg:
1)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(126. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló 15/2004.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

3)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes
kérdéseirıl szóló 37/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(135. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

4)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(132. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekrıl és a „Szekszárd” név
használatáról (tervezet)
(47. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(79. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

7)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról
szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(125. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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8)

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítása
(137. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

9)

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(127. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

10)

Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı
tevékenységérıl
(128. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

11)

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(143. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

12)

Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(134. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Szolgálat

2010.

évi

13)

Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(146. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

14)

Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerősítése címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú
pályázathoz többletforrás biztosítására
(80. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

15)

Javaslat a Vagyonkezelı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(131. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

16)

Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról
szóló 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítése
(142. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

17)

Beszámoló a lejárt idejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról
(136. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

18)

Tulajdonosi hozzájárulás a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben üzletrész vásárláshoz
(129. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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19)

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(145. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

20)

Javaslat „Szekszárd Város útburkolati jeleinek 2011. évi hossz- és keresztirányú
festése” tárgyú szerzıdés jóváhagyására
(147. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

21)

Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-6.2.0/B/09-11 konstrukcióhoz
(148. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

22)

Javaslat a 151/2010. (VI.24.) határozat kiegészítésére
(149. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

23)

Interpellációk, kérdések

ZÁRT ÜLÉS
24)

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

Fajszi Lajos 9 óra 23 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 11 fı képviselı.
Horváth István: Elmondja, hogy a 2011. április 28. napján megválasztott Közbiztonsági
Ideiglenes Bizottságba a két külsı tagnak szükséges esküt tennie. Felkéri Kovács Bélát és
Borda Károlyt, hogy mondják utána az eskü szövegét, majd aláírásukkal erısítsék azt meg.
Borda Károly és Kovács Béla letették az esküt.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés elsıként a 10. napirendet tárgyalja.
1)

Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi
tevékenységérıl
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kálóczi Andrea: A tavalyi évben elindult egy egyeztetı munka szociális, egészségügyi és
oktatási intézményekkel, amely a szenvedélybeteg ellátás különbözı területeit öleli át. Ennek
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hatására egyre több iskola keresi meg a szolgálatot azzal, hogy legális szerhasználati
probléma van az intézményben és nem tudják megoldani. Nem feltétlenül magában az
intézményben használják a diákok, hanem tanítás elıtti napon este vagy buliban. Általában
hétfınként jelentkezik ez a probléma. Deviáns viselkedést tanúsítanak a diákok, amely
valószínősíti a szerhasználatot. A RÉV tehát nem csak a függıkkel foglalkozik, hanem
prevencióval is.
Horváth István: Mely intézményekrıl van szó?
Kálóczi Andrea: Elmondja, hogy ezek az információk mindig bizalmon alapulnak, ezért nem
kívánja elmondani. De amelyik iskola nem jelzi, hogy van probléma, az nem azt jelenti, hogy
nincs.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı - 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
94/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
Karitász
RÉV
Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. évi
tevékenységérıl
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a Karitász
RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010.
évi
tevékenységérıl
szóló
beszámolót
elfogadja.
2. A Közgyőlés megköszöni a Szolgálat
eddig végzett munkáját.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
2)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Pál József: Nem kívánja kiegészíteni a tervezetet.
Ács Rezsı: Nem kívánja kiegészíteni a tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
(Máté Péter nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 33/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi
költségvetésérıl szóló 10/2011. (III. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
3)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló
15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 34/2011.
(VI.1.)
önkormányzati
rendelete
a
taxiállomás igénybevételének rendjérıl szóló
15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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4)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes
kérdéseirıl szóló 37/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 35/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete a helyi
népszavazás és népi kezdeményezés egyes
kérdéseirıl szóló 37/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
5)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének……/2011. (…..)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
8/2009. (III.30.) 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 a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 36/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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6)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekrıl és a „Szekszárd”
név használatáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Horváth István: Ebben az elıterjesztésben hogy szerepel a névhasználat? A közigazgatási
területre vonatkozik?
dr. Göttlinger István: Igen, csak arra lehet. A boros kérdést külön meg fogja vizsgálni a
Hivatal. Itt most arról van szó, hogy ha pl. egy cég a Szekszárd nevet kívánja használni, akkor
ahhoz a polgármester írásos engedélye szükséges.
Horváth István: A borász kérdés még nincs megnyugtatóan rendezve. Ha ez ebben az
elıterjesztésben sem került rendezésre, akkor javasolja az elıterjesztés tárgyalásának
felfüggesztését. Muszáj ebben a kérdésben most dönteni? Határidıhöz van kötve az
önkormányzat?
dr. Göttlinger István: Nincs határidıhöz kötve, azonban kéri, hogy a közgyőlés szavazza meg
a határozati javaslatot és külön elıterjesztés készüljön a borral kapcsolatos kérdésben, mert
erre vonatkozóan szigorú és bonyolult jogszabályok vannak. Az ezzel kapcsolatos koncepció
elkészítéséhez még idıre van szükség. Azért volna fontos a rendelet életbe léptetése, mert
ezzel nem akadályozná meg az önkormányzat az induló ilyen eljárásokat.
Horváth István: Van most folyamatban ilyen eljárás?
dr. Göttlinger István: Nincs. Évente 5-6 alkalommal fordul elı.
További kérdés nem hangzott el.
Horváth István: Elfogadja az érvet, azonban elmondja, hogy nem akarja olyan helyzetbe
hozni a borászokat, amely nem célja az önkormányzatnak.
Ács Rezsı: Ez a rendelet elsısorban azokra a városi rendezvényekre és nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek esetében mindenféleképpen szabályozni kell a
Szekszárd névhasználatot. Itt az engedély kiadására a polgármester kap hatáskört. Valóban
fajsúlyos kérdés a borok és borászok problematikája, melyre magasabb szintő jogszabályok
vonatkoznak, így vigyázni kell, hogy a helyi szabályozás és a központi szabályozás ne
kerüljön ellentétbe egymással. Javasolja, hogy a közgyőlés fogadja el alaprendeletnek,
melynek pontosítása a következı hónapok feladata lesz.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság próbált különbséget tenni a termékhez
kapcsolódó szekszárdi névhasználat, valamint a cégnév használat között.
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Horváth István: Fontos, hogy a bor kérdés külön legyen kezelve, szabályozva. Elmondja,
hogy a parlamenti Mezıgazdasági Bizottság június hónap folyamán kihelyezett ülést fog
tartani Szekszárdon. Az ülés témája lesz a borkérdés is, többek között a termékelnevezés is.
Ezen kívül június hónapban még egy együttes ülés is megtartásra kerül a megyei közgyőléssel
a köztársasági elnök látogatása okán.
További hozzászólás nem hangzott el.

A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 37/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete a városi
önkormányzati jelképekrıl és a „Szekszárd”
név használatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
7)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló 10/2002. (VII.2.) 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 a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Haag Éva: Elmondja, hogy a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal
tartott egyeztetésen a mőködési engedély-módosítási problematika is felmerült. Kérték, hogy
mivel nekik ez nem felróható okból módosul, az önkormányzat vállalja át a költségeket. A
módosítás nagyjából húsz orvost érint. Az egyeztetés során több észrevétel is érkezett a
rendelık állapotára vonatkozóan. Az önkormányzat ígéretet tett a helyzet javítására. Kérték
továbbá, hogy az ideiglenes elhelyezésre került orvosi rendelı kapjon végleges helyet. Ez
majd bizottsági hatáskörbe fog tartozni. Bizottsági döntés továbbá elegendı-e abban, hogy
mibıl kerüljön finanszírozásra a mőködési engedélyek módosítása?
dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a közgyőlés egészítse ki a határozati javaslatot egy
harmadik ponttal, melyben rögzíti, hogy az önkormányzat átvállalja a mőködési engedélyek
módosításával járó költségeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı rendeletet alkotta:
(Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.)
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 38/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl szóló
10/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
A polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott kiegészítésekkel együtt a határozati
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 10 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadott és a következı határozatot hozta:
(Fajszi Lajos nem vett részt a szavazásban.)

95/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Feladat-ellátási szerzıdések módosítása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a háziorvosokkal,
gyermekorvosokkal, valamint a fogorvosokkal
kötött feladat-ellátási szerzıdések 1. számú
mellékletét Szekszárd Megyei Jogú Város
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzeteirıl
szóló
10/2002.
(VII.2.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
megfelelıen módosítsa.
2. A Közgyőlés felkéri a polgármestert a
feladat-ellátási szerzıdések aláírására, a
jegyzıt pedig a szerzıdések ellenjegyzésére.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a mőködési engedélyek
módosításával járó költségeit – az érintett
orvosok esetében – átvállalja.
Határidı: 1. pont: 2011. május 18.
2. pont: 2011. június 15.
3. pont: 2011. július 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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8)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2011. (….)
önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az idıkorlátos parkolási zónák közé (a
rendelet 5.§ (12) bekezdés) kerüljön bele a Rákóczi u. 84-90. alatti terület is.
Fajszi Lajos 9 óra 48 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 10 fı képviselı.
dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kıvári László képviselı által tett kiegészítéssel együtt
a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 10 fı
- 10 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének 39/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelete a közterületi
parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
9)

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Fajszi Lajos 9 óra 50 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 11 fı képviselı.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot
hozta:
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96/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és
munkarend) módosítása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlése a Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) Kgy.
rendelet 7. sz. függelékét hatályon kívül
helyezi, és annak helyébe a határozat
mellékletét képezı Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Szabályzata
(Ügyrend
és
Mőködési
munkarend) lép.
Határidı: 2011. május 27.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
10)

Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Javasolja, hogy a határozatban külön pontként a közgyőlés köszönje meg az
elvégzett munkát.
A polgármester szavazásra teszi fel az általa tett kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı - 11 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott
és a következı határozatot hozta:
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97/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Beszámoló
a
Városi
Gyámhivatal
tevékenységérıl, valamint az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlése a gyermekek
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt az értékelés
Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala részére történı megküldésére.
3. A Közgyőlés köszönetét fejezi ki minden
kollégának a gyermekjóléti-gyermekvédelmi
feladatok magas színvonalú ellátásáért.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
11)

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Berlinger Attila: Röviden ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a finn testvérvárosból
volt egy nagyobb csoport Szekszárdon, melyben fıleg üzletemberek vettek részt. Ezzel
összefüggésben nagy valószínőség szerint év végén megszervezésre kerül egy protokolláris
rendezvény is. A másik jelentısebb program a Szüreti napokon megrendezésre kerülı
honosítási ünnepség lesz. A szervezésnek köszönhetıen már több mint 150 fı jelezte
részvételi szándékát. İket tiszteletbeli szekszárdi állampolgároknak is fogják avatni. Nagy
mértékben szerepe van itt is a testvérvárosoknak, fıleg a környezı országokból, hiszen ezen
településekrıl is sokan érkeznek.
Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat nyer a turisztikai desztinációs pályázaton,
valószínőleg a létrehozandó egyesület fogja ellátni a nemzetközi kapcsolatokból eredı
feladatokat. Így talán több városi szervezetet is be lehet majd vonni a kapcsolatok ápolásába.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Tóth Csaba Attila 10 óra 02 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 12 fı képviselı.
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Kıvári László: Sajnos szőkebb keret áll ebben az évben rendelkezésre a delegációk
fogadására vonatkozóan, ezért a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolta az igazgató úrnak,
hogy az önkormányzat delegációi is csökkentett létszámmal utazzanak a testvérvárosokba.
Horváth István: Kiegészíti annyival, hogy a jelentkezık száma már meghaladta a 170 fıt az
állampolgársági esküre. Javasolja, hogy az önkormányzat hozzon létre egy ösztöndíjat, amely
a testvérvárosi kapcsolatok építésére szolgálna – de elsısorban a magyarlakta településekre
vonatkozóan. Ugyanis sok diákban megvan az igény, hogy a nyarat akár valamilyen gyakorlat
céljából, akár nyelvtanulás céljából külföldön, akár a testvérvárosokban töltse. A
testvérvárosok partnerek ebben. Sajnos ezek a kapcsolatok egyre idısebbek, így jó volna
bekapcsolni valamilyen módon a fiatalokat is. A lényeg az volna, hogy minden évben 3-3
fiatalnak (Szerbiából és Romániából) biztosítana nyáron szállást, étkezést és zsebpénzt az
önkormányzat. Cserébe a diákoknak erısíteniük kellene a testvérvárosi kapcsolatokat
Szekszárd történelmének, mővészetének, kultúrájának megismerésével. Elmondja, hogy a
kérdéssel kapcsolatban már folytatott egyeztetést a Humán Bizottság elnökével és a
Turisztikai Kft. igazgatójával is. Továbbá kéri a képviselıket, hogy vegyenek részt a Szüreti
Napokon a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, pártállástól függetlenül.
További 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:
98/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése a Szekszárd Megyei Jogú Város
testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
alakulásáról szóló 2010. évi beszámolót
elfogadja.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs
Horváth István polgármester
12)

Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy megérkezett a megye álláspontja a témával
kapcsolatban, mely szerint az intézmények átszervezése nem jelent aránytalan terhet sem a
gyermekeknek, sem a szülıknek, továbbá Tolna megye közoktatási-feladatellátási
intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési tervével sem ellentétes.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
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Hajós Éva: 2008-ban, amikor megtörtént az intézmények integrációja, akkor a hagyományok
tisztelete és az önállóság megtartása volt a cél. Akkor a fenntartó úgy gondolkodott, hogy
amennyiben a szakmai önállóság nem válik be, akkor a késıbbiekben változtatni fognak. A
hierarchikus szervezeti felépítésre nincs szükség, ha az igazgató egyedül is el tudja látni a
feladatokat. Ez a szakmai indoka a változtatásnak, de takarékossági szempontok is szerepet
játszanak.
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:
99/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Az I.
Béla
Gimnázium
rendszerének átalakítása

szervezeti

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése az I. Béla
Gimnázium alapító okiratát az 1. számú
melléklet szerinti formában határozza meg.
2. A közgyőlés a Szekszárd és Szedres
Közoktatási Intézményfenntartó Társulására
vonatkozó társulási megállapodást a 2. számú
melléklet szerinti formában fogadja el.
3. A közgyőlés felkéri a polgármestert és a
jegyzıt a fenti dokumentumok aláírására,
illetve a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidı: 1-2. pont: 2011. május 26.
3. pont: 2011. június 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
13)

Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Humán Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy a határozat III. pontja az alábbiakkal egészüljön ki: A
Közgyőlés utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
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elıírásai szerint tegye meg, és arról a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot
tájékoztassa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel együtt a határozati javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı - 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a
következı határozatot hozta:
100/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Az I. Béla Gimnázium, Informatikai
Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévi osztályai,
csoportjai
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a 2011/2012.
tanévben a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 10. §-a, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. §-a alapján az I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda többcélú
intézményben az alábbiak szerint hagyja jóvá
az osztályok és csoportok indítását:
I. Az I. Béla Gimnáziumban a gimnáziumi
feladat-ellátási helyen 16 gimnáziumi osztály
mőködhet 42,5 pedagógus álláshellyel, mely a
pedagógiai munkát közvetlenül segítı
álláshelyet is tartalmazza.
(A közoktatási típusú sportiskolai képzés
felmenı
rendszerő
megszervezésének
következtében 1,5 pedagógus álláshely
bıvítésével egyidejőleg)
A kollégiumi feladat-ellátási helyen 7
kollégiumi csoport (amely az Arany János
Kollégiumi Program szerint induló csoportokat
is tartalmazza) mőködhet 13 pedagógus
álláshellyel (mely a pedagógiai felügyelıpedagógiai munkát közvetlenül segítı
álláshelyeket is tartalmazza). A kihasználtság
mutatóinak fenntartásához – az évközi
lemorzsolódást figyelembe véve – az
intézmény engedélyt kap a maximális 27 fıs
csoportlétszám csoportonként legfeljebb 3
tanulóval való átlépéséhez a kollégiumi
csoportok megszervezése során.
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(A csoportok számának csökkenése miatt 1
pedagógus
álláshely
megszüntetésével
egyidejőleg)
Az általános iskolai feladat-ellátási helyen 8
osztály és 6 napközis (alsó és felsı tagozatos)
csoport indulhat 20 pedagógus álláshellyel,
mely a pedagógiai munkát közvetlenül segítı
álláshelyet is tartalmazza.
(A feladatellátás változása miatt 1 pedagógus
álláshely megszüntetésével.)
Az óvodai feladat-ellátási helyen 3 óvodai
csoport indulhat 6 pedagógus és 4 dajka,
illetve gondozói álláshellyel.
Összességében az I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakközépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és Óvoda 81,5 pedagógus,
illetve a pedagógiai munkát közvetlenül
segítı, valamint 4 dajka, illetve gondozó
álláshellyel láthatja el feladatát az egyes
feladat-ellátási helyeken figyelembe vett
feladatváltozás miatt – összességében 0,5
pedagógus álláshely megszüntetésével.
II. A közgyőlés a 2011 szeptemberétıl
decemberig tartó idıszak finanszírozására az
osztályok, csoportok pedagógus álláshelyek
pontosítása ismeretében – amennyiben
indokolt – 2011. november 30-ig tér vissza.
Határidı: 2011. június 16., illetve 2011.
november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
III. A Közgyőlés kijelenti, hogy az I. Béla
Gimnáziumban és az önkormányzat fenntartói
körén belül a meglévı üres álláshelyeken, az
elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti
változás,
feladatátadás
következtében a fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
A Közgyőlés utasítja az intézmény
vezetıjét, hogy a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elıírásai szerint tegye meg,
és arról a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot tájékoztassa.
Határidı: 2011. június 16.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Pál József igazgatóságvezetı
IV. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatban – az 5/2011. (III.) BM rendelet
alapján
–
az
intézményvezetıvel
együttmőködve készítse el az igénylést a
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatásra.
Határidı: 2011. szeptember 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Pál József igazgatóság vezetı
14)

Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerősítése címő, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090
azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
tárgyalásra javasolja.
dr. Tóth Gyula: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az elıterjesztést nem tárgyalta.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Véleménye szerint az önkormányzatnak nem kellene pályáznia, hiszen
valószínőleg a jövıben az állam kötelessége lesz a hajléktalan szállók mőködtetése és a
kapcsolódó feladatok ellátása.
További hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kıvári László által tett határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı - 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében
elfogadott és a következı határozatot hozta:
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101/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi
Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerősítése címő, TIOP3.4.2.-08/1-2008-0090
azonosító
számú
pályázat megvalósításához többletforrás
biztosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése a TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090
azonosító számon regisztrált, „Adj esélyt az
elesetteknek!-Szekszárdi
Hajléktalan
Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerősítése” címő pályázathoz szükséges
saját forrás összegét nem biztosítja, továbbá
felkéri a Hivatalt, hogy a pályázat
visszavonásával kapcsolatban járjon el a
Támogató- és Közremőködı Szervezet felé.
Határidı: 2011. május 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
15)

Javaslat a Vagyonkezelı Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Simon Józsefnét javasolja további 5 évre.
A díjazással a bizottság nem foglalkozott.
Kérdés nem hangzott el. A polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: Elmondja, hogy elégedettek a könyvvizsgáló asszony tevékenységével. Korábban
megtartásra került a cégvezetık részére egy megbeszélés, melyen szóba került az is, hogy
bizonyos külsı szolgáltatásokat meg kellene próbálni racionálisabban ellátni. Ugyanis minden
cégnek külön könyvvizsgálója van, külön járnak le a szerzıdések és eltérı díjazásban is
részesülnek. Hatékonyabb és költségtakarékosabb lenne, ha ez a jövıben megváltozna, pl.
csomagszerően lenne meghatározva. Javasolja, hogy egy évre történjen a hosszabbítás, hiszen
egy másik cég esetében egy hónap múlva jár le a könyvvizsgálói szerzıdés, így ezekkel a
lépésekkel egy éven belül el lehetne érni a kitőzött célt. Javasolja a jelenlegi díjazást.
Horváth István: Javasolja, hogy 2012. május 31-ig történjen a módosítás, a jelenlegi
díjazással.
dr. Hadházy Ákos 10 óra 13 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 13 fı képviselı.
További hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott módosításokkal együtt a
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı - 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
102/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
A Vagyonkezelı Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10.§-a, valamint a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
alapján a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2011.
június 16. napjától 2012. május 31. napjáig a
Simon
Könyvvizsgáló,
Könyvelı
és
Adótanácsadó Kft-t (könyvvizsgáló: Simon
Józsefné, 7146 Várdomb, Táncsics u. 6.,
telephelye: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 6.
III/4.) bízza meg.
2. A Közgyőlés a Szekszárdi Vagyonkezelı
Kft. könyvvizsgálójának megbízási díját a
jelenleg hatályos összeggel azonos mértékben
állapítja meg.
3. A
Közgyőlés
felhatalmazza
a
polgármestert
a
megbízási
szerzıdés
aláírására.
Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
16)

Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzügyi-gazdasági feladatainak
ellátásáról szóló 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítése
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
dr. Göttlinger István: A határozat kiegészítésére a MÁK kérése miatt került sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı - 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
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103/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Az Önkormányzat költségvetési szervei
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról
szóló 242/2010. (XI.26.) szekszárdi öh.
számú határozat kiegészítése
I. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a 242/2010.
(XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatában
döntött a Költségvetési Elszámoló Szervezet
2011.
január
31.
napjával
való
megszüntetésérıl, valamint arról, hogy a
Költségvetési
Elszámoló
Szervezet
valamennyi közfeladatát 2011. február 1.
napjától a Polgármesteri Hivatal látja el.
II. A Közgyőlés a 242/2010. (XI.25.)
szekszárdi öh. számú határozatának 5. pontját
az alábbiak szerint egészíti ki:
5. A Közgyőlés az Önkormányzat
fenntartása alatt mőködı intézmények
között a tervezhetı létszám és álláshelyátcsoportosítás lehetıségét felülvizsgálta, és
a Költségvetési Elszámoló Szervezet
tekintetében 26 közalkalmazotti álláshelyet
megszőntet, a megszőnı álláshelyeken
foglalkoztatott
munkavállalók
munkaviszonyát felmentéssel megszőnteti
ezzel egyidejőleg a jogutód intézmény
Polgármesteri
Hivatal
álláshelyeinek
számát 2011. február 1. napjától 21,5
álláshellyel megnöveli, így a köztisztviselıi
létszámot 165,5 fıben határozza meg.
III. Közgyőlés a 242/2010. (XI.25.) szekszárdi
öh. számú határozatát az alábbi 11. - 12.-13.
pontokkal egészíti ki:
11.
A
Közgyőlés
felülvizsgálata
megállapította,
hogy
az
elbocsátott
foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony
megszüntetı okiratok kiállításának dátuma
megelızi a foglalkoztatottak felmentési
idejének kezdı idıpontját.
12.
A Közgyőlés kijelenti, hogy a
fenntartói körén belül a meglévı üres
álláshelyeken
az
elıreláthatólag
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megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett
új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az igénylı
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására
nincs
lehetıség
a
közgyőlés
utasítja
a
Költségvetési
Elszámoló Szervezet megbízott vezetıjét,
hogy a létszámcsökkentési döntéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Törvény elıírásai szerint tegye
meg, és arról a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatóságot tájékoztassa.
13.
A
közgyőlés
felkéri
a
Polgármesteri
Hivatalt,
hogy
a
létszámcsökkentési
döntésekkel
kapcsolatban a Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai Igazgatósággal együttmőködve
készítsen
pályázatot
külsı
forrás
bevonásához.
Határidı: 2011. május 26.
2011.
július
12.(Pályázat
benyújtásának határideje)
Felelıs: Horváth István polgármester
Pál József igazgatóságvezetı
17)

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

dr. Göttlinger István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
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:
104/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési
határozatok végrehajtásáról
I. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a 30/2010.
(II.4.), 104-105/2010. (V.27.), 179/2010.
(VII.9.), 180/2010. (VIII.19.), 218/2010.
(X.17.), 223/2010. (X.17.), 251/2010. (XI.25.),
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4/2011 (II.4.), 39-41/2011. (III.8.), 4344/2011. (IV.7.), 46-49/2011. (IV.7.), 5158/2011. (IV.28.), 61-62/2011. (IV.28.), 6469/2011. (IV.28.), 73-74/2011. (IV.28.), 7783/2011. (IV.28.) szekszárdi öh. számú
határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
II. A Közgyőlés a következı közgyőlési
határozatok határidejét meghosszabbítja az
alábbiak szerint:
1.
A 48/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
számú határozat 2. pontjának határidejét
2011. július 31. napjáig meghosszabbítja.
2.
A 173/2010. (VII.9.) szekszárdi
öh. számú határozat határidejét 2011. május
31-ig meghosszabbítja.
3.
A 276/2010. (XII.16.) szekszárdi
öh. számú határozat 2. pontjában foglalt
2011.
május
31-ig
határidıt
meghosszabbítja.
4.
A 38/2011. (III.8.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. május 31ig meghosszabbította.
5.
A 45/2011. (IV.7.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. június 30ig meghosszabbítja.
6.
A 84/2011. (IV.28.) szekszárdi öh.
számú határozat határidejét 2011. július 31ig meghosszabbítja.
III. A Közgyőlés a „Szekszárd Város
Zöldfelületeinek gondozása, és parkfenntartási
feladatainak ellátása” tárgyú szolgáltatási
szerzıdés idıtartamát a jelenleg szolgáltató
LIÁN Kertészeti Kft-vel 2011. június 30.
napjáig meghosszabbítja.
IV. A Közgyőlés jóváhagyja az önkormányzat
és a Tolnatáj Televízió Zrt. közötti
mősorszolgáltatási szerzıdésnek polgármester
részérıl történı 2011. február 24-én kelt és a
szerzıdı fél által 2011. február 28. napján
átvett felmondását. A Közgyőlés megállapítja,
hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
és
a
Tolnatáj
Mősorszolgáltató és Televízió Zrt. közötti
megállapodás – 60 napos felmondási idı
figyelembevételével – 2011. április 28-i
határnappal megszőnt.
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Határidı: I. és IV. pont: 2011. május 26.
II. pont: 2011. július 31.,
2011. május 31.,
2011. június 30.
III. pont: 2011. június 30.
Felelıs:
18)

Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Tulajdonosi hozzájárulás a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben üzletrész
vásárláshoz
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Ács Rezsı: Javasolja, hogy a közgyőlés függessze fel a napirendi pont tárgyalását és szavazza
meg a zárt ülésen való tárgyalást.
A polgármester szavazásra teszi fel az elıterjesztés zárt ülésen történı tárgyalására tett
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadott.
19)

Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyőlésnek a pályázaton
való részvételt.
Zaják Rita: Ha a közgyőlés nem szavazza meg a feltüntetett összeget, akkor nem jár az állami
normatív támogatás sem?
Horváth István: Igen, így van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Horváth István: Javasolja, hogy 17.262.500 Ft összegben adja be az önkormányzat a
pályázatot. A törvény lehetıvé teszi, hogy 25 %-kal magasabb összegben lehessen pályázni,
mint a tavalyi évben.
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:
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105/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
A helyi közösségi közlekedés támogatásának
igénylése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése támogatást igényel a helyi
közösségi közlekedés támogatásáról szóló
23/2011. (V.20.) NFM rendeletben foglaltak
szerint és a kérelem benyújtásához a
következı nyilatkozatot teszi:
a) Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata – saját forrásként - a 2010. évi
költségvetési rendelet terhére 13.810.000.- Ft
összegő, vissza nem térítendı támogatást
nyújtott a helyi tömegközlekedési feladatokat
közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán Zrt.
részére a helyi közlekedés mőködtetéséhez.
b) A Közgyőlés vállalja, hogy a helyi
tömegközlekedést 2011. január 1-jétıl 2011.
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
c) A Közgyőlés pályázati eljárás nélkül,
közvetlenül kötött közszolgáltatási szerzıdést
a helyi tömegközlekedési feladatokat
közszolgáltatásként ellátó Gemenc Volán
Zrt-vel.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a fenti nyilatkozatot és a
szükséges mellékleteket nyújtsa be a Magyar
Államkincstár
Tolna
Megyei
Igazgatóságának.
Határidı: 2011. június 6.
Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester
20)

Javaslat „Szekszárd Város útburkolati jeleinek 2011. évi hossz- és keresztirányú
festése” tárgyú szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a közgyőlésnek, hogy az
önkormányzat a legkedvezıbb ajánlatot benyújtó ÚT-İR Forgalomtechnikai Kkt-vel kössön
szerzıdést. Továbbá a bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen a nyertes
vállalkozóval arról, hogy a vállalási ár keretében a Kadarka utca burkolati jeleit tartósabb
festékkel lássa el.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a Kıvári László képviselı által megfogalmazott
kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
106/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
„Szekszárd Város útburkolati jeleinek
2011. évi hossz- és keresztirányú festése”
tárgyú szerzıdés jóváhagyása
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza
a polgármestert, hogy a „Szekszárd Megyei
Jogú Város közigazgatási területén az
útburkolati jelek 2011. évi hossz- és
keresztirányú felfestése” tárgyú pályázatok
közül a legkedvezıbb ajánlatot tevı ÚT-İR
Forgalomtechnikai Kkt-vel (székhely: 1022
Budapest, Tulipán u. 29.) kössön szerzıdést.
2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy egyeztessen a nyertes
vállalkozóval arról, hogy a vállalási ár
keretében a Kadarka utca burkolati jeleit
tartósabb festékkel lássa el.
3. A
Közgyőlés
felhatalmazza
a
polgármestert a vállalkozási szerzıdés
aláírására és a jegyzıt a szerzıdés
ellenjegyzésére.
A vállalkozási szerzıdés
mellékletét képezi.

a

határozat

Határidı: 1. és 3. pont: 2011. május 31.
2. pont: 2011. június 1.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
21)

Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-6.2.0/B/09-11 konstrukcióhoz
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Märcz László: Pályázati lehetıség adódott a Sportcsarnok energetikai fejlesztésére,
pontosabban a világítás korszerősítésre. Ki kellett választani egy mellékes funkciót is. Ez az
információs központ fejlesztése lesz az igazgató úr javaslatára. Ez az elıtérben kerül
kialakításra. Az önerı 7,5 millió Ft lenne az önkormányzatnak.
Horváth István: Az elıterjesztésbıl is látszik, hogy a pályázat önereje az energiahatékonyság
következtében pár éven belül megtérülne.
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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:
107/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
Pályázaton való részvétel a
6.2.0/B/09-11 konstrukcióhoz

KEOP-

1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a
„Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási
lehetıségeket
népszerősítı,
terjedésüket
elısegítı mintaprojektek” címő KEOP6.2.0/B/09-11 pályázat benyújtását.
2. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felkéri a
Polgármesteri
Hivatalt
a
pályázatok
benyújtásához
szükséges
pályázati
dokumentációk elıkészítésére.
3. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a projekt
önerejének összegét az elıterjesztésben foglalt
mértékig jóváhagyja, és biztosítja a 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére,
továbbá felkéri a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot a pályázat mőszaki tartalmának
elfogadására és a végleges benyújtásának
jóváhagyására.
Határidı: 2011. május 26., illetve folyamatos
Felelıs: 1. pont: Horváth István
polgármester
2. pont: Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
3. pont: Horváth István
polgármester,
Kıvári László GPB elnök
22)

Javaslat a 151/2010. (VI.24.) határozat kiegészítésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

dr. Göttlinger István: A hitelintézet kérésére pontosítani kellett a határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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:
108/2011. (V.26.) szekszárdi öh.
A 151/2010. (VI.24.) szekszárdi öh mőfüves
labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya projekt I. üteméhez
kapcsolódó hitelkérelem módosítása –
kiegészítése
I.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése a mőfüves
labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai
pálya építésérıl szóló a 38/2010. (III.4.)
szekszárdi öh. számú határozatával, a
103/2010. (V.13.) szekszárdi öh. számú
határozatával, valamint a 151/2010. (VI.24.)
szekszárdi öh. számú határozatával módosított
277/2009. (XII.17.) szekszárdi öh számú
határozatának 3. pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról
A Közgyőlés eldönti, hogy a hitel biztosítékául
a következı önkormányzati tulajdonban lévı
ingatlanok kerülnek nevesítésre:
7100 Szekszárd, 3785; 3787; 3789/3; 3803/3;
2103/A/1; 2103/A/2; 2103/A/3; 2103/B/2.
II. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri
Hivatalt
a
hitelkérelem
módosításával
kapcsolatos
feladatok
elvégzésére.
A
Közgyőlés
felhatalmazza
továbbá
a
polgármestert a hitelkérelem módosításával
kapcsolatos nyomtatványok aláírására, a
jegyzıt ennek ellenjegyzésére.

Határidı: 2011. május 26.
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
24)

Interpellációk, kérdések

Horváth István: Elmondja, hogy a dr. Tóth Csaba Attila képviselı korábbi interpellációjára megadta
írásban a választ. Kérdezi, hogy a képviselı úr elfogadja-e a választ?
dr. Tóth Csaba Attila: Elmondja, hogy nem tudja elfogadni a választ, mert úgy gondolja,
hogy a példa statuálása ebben az esetben mindenképpen szükséges lett volna. Kéri, hogy a
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képviselık a kérdés felülvizsgálata céljából ne fogadják el az interpellációra adott
polgármesteri választ.
Lemle Béláné 10 óra 33 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 12 fı képviselı.
Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendre a dr. Tóth Csaba Attila
képviselı által tett interpellációra adott választ.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz napirendre történı
felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válasz elfogadására tett
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett és 1 nem szavazat ellenében elfogadott.

Horváth István: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel a zárt ülés napirendjére az alábbi
szóbeli elıterjesztést: Garay Pince megvásárlása.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendre történı felvételre tett javaslatot, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.
További napirendi pont nem lévén a polgármester a nyílt ülést 10 óra 34 perckor berekeszti.

K.m.f

Horváth István
polgármester

dr. Göttlinger István
aljegyzı
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