Szám: IV.22-32/2008.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. november 26-án (szerdán) 16 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Halmai
Gáborné, Horváth László, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Dr. Hadházy Ákos, Horváth
Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Jobban Zoltán, Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter, Tóthi
János képviselık
Összesen: 15 fı
Ülés közben érkezett: Ilosfai Gábor, Dr. Gaál Zsuzsanna, Fajszi Lajos, Schoeck Károly, Dr. Tóth
Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula képviselı
Távolmaradt: Dr. Balás Ákos, Németh Zoltán képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
Szeleczki József irodavezetı,
Dr. Fıfai Klára irodavezetı,
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Rikk Rita jegyzıkönyvvezetı

Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes.
Bejelenti, hogy amennyiben nem tárgyalják meg a rendkívüli ülésre tervezett napirendeket, 16
óra 30 perckor berekeszti az ülést, ezt követıen az ünnepi közgyőlés megtartására kerül sor, majd
folytatják a rendkívüli ülés napirendjeink tárgyalását. Ismerteti a meghívóban, a kiküldött
anyagban, valamint a kiosztott anyagban szereplı elıterjesztéseket.
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Tóthi János: Javasolja, hogy a 306. sz. elıterjesztést késıbb tárgyalja a közgyőlés a témára való
tekintettel.
Horváth István: Amennyiben nem tudják megtárgyalni az ünnepi ülés kezdetéig, akkor utána
fogják tárgyalni. A pályázat beadási határideje november 30-a, tehát mindenképpen döntést kell
hozniuk a mai napon.
A polgármester szavazásra teszi fel kiküldött és a kiosztott anyagban szereplı elıterjesztések
napirendre történı felvételét, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal
elfogadott.
Dr. Tóth Gyula 16 óra 18 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 16 fı képviselı.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet Tóthi János javaslatával együtt, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította
meg:

NAPIREND

1./

Javaslat a DDOP–2007-4.1.1./C Megyei Jogú Városok Integrált Fejlesztése és
Projektfejlesztés megjelöléső pályázat beadásához szükséges közgyőlési nyilatkozat
megtételére
(305. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Lemondás CÉDE támogatásokról
(307. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Közgyőlési döntés KEOP 1.2.0. szennyvízkorszerősítési pályázat benyújtására
(308. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat ingatlan-bérleti szerzıdés jóváhagyására
(309. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

5./

Közgyőlési hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. részére koncessziós
pályázat beadásához
(306. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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1./

Javaslat a DDOP–2007-4.1.1./C Megyei Jogú Városok Integrált Fejlesztése és
Projektfejlesztés megjelöléső pályázat beadásához szükséges közgyőlési
nyilatkozat megtételére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a tegnapi napon
tartott egy sikeres lakossági fórumot, amelynek célja a város lakosságának tájékoztatása a Béla
király tér, a Vármegyeháza kertjének és a piactérnek a rekonstrukciójáról. Erre a célra a város
elnyert 2,5 milliárd forintot, amelyet a 2007-2013-as idıszakban tud felhasználni. Ennek az elsı
üteme kerül most benyújtásra. A beruházás 70%-a pályázaton elnyert támogatásból valósulhat
meg. A határozati javaslat utolsó mondata a következı szerint módosul: „A Közgyőlés hozzájárul
a pályázat benyújtásához, felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok, adatlapok aláírására, az aljegyzıt ezen okmányok ellenjegyzésére.”
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 16
igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
302/2008. (XI.26.) szekszárdi öh.
Közgyőlési nyilatkozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a DDOP2007-4.1.1./C Megyei Jogú Városok Integrált
Fejlesztése és Projektfejlesztés megjelöléső pályázat
beadásához az alábbi határozatot hozza:
- A Közgyőlés az Integrált Városfejlesztési Stratégiát
elfogadja.
- A Közgyőlés az Antiszegregációs Tervet elfogadja.
- A Közgyőlés az Akcióterületi Tervet elfogadja.
Amennyiben a DDRFÜ a projekt költségvetésének
megfelelı támogatást biztosít, Szekszárd Megyei
Jogú Város Közgyőlése a szükséges önerıt a 2009.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
A Közgyőlés hozzájárul a pályázat benyújtásához,
felhatalmazza
a
polgármestert
a
pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok, adatlapok
aláírására,
az
aljegyzıt
ezen
okmányok
ellenjegyzésére.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyzı

4
Fajszi Lajos 16 óra 24 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
2./

Lemondás CÉDE támogatásokról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a
közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth István: A határozati javaslat 4. pontjában szereplı összeg a következı szerint módosul:
35.570 Ft.
A polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 17
igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
303/2008. (XI.26.) szekszárdi öh.
Lemondás CÉDE támogatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a DélDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett
„Decentralizált
Önkormányzati
Fejlesztések Támogatása Területi Kötöttségek Nélkül
(HÖF CÉDE)” pályázatok felhasználásra nem kerülı
támogatás összegérıl lemond
1. „5. Sz. Általános Iskola D-i falán hıszigetelés
javítása” CÉDE/2008/DD-388/b pályázat esetén 179
243 Ft.
2.„Mérey utcai Idısek Otthonában Ny-i fal
hıszigetelése” CÉDE/2008/DD-389/b pályázat
esetén 16 Ft.
3. „Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban
nyílászárók cseréje” CÉDE/2008/DD- 390/b pályázat
esetén 311 281 Ft.
4.„ Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és
csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója”
CÉDE/2008/DD-391/b pályázat esetén 35.570 Ft.
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5.„Városi Bölcsıde csoportszobáiban nyílászárók
cseréje” CÉDE/2008/DD-392/b pályázat esetén 260
881 Ft.
Határidı: 2008. november 26.
Felelıs: Horváth István polgármester

Dr. Gaál Zsuzsanna, Schoeck Károly 16 óra 30 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 19
fı képviselı.
3./

Közgyőlési döntés KEOP 1.2.0. szennyvízkorszerősítési pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Ács Rezsı: Ismerteti a pályázati feltételeket.
Kıvári László: A pályázat minden részletre történı kimunkálása azért késett, mert a
szennyvíziszap kezelésével is kellett valamit kezdeniük. Utcákkal és utcarészekkel foglalkoznak
az anyagban, tehát teljes körően szeretnék megoldani a kérdést.
Horváth István: Pár hónappal ezelıtt az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Környezet és
Energia Operatív Programhoz, amikor felmerült, hogy egy önkormányzat nem valószínő, hogy
meg fog nyerni két pályázatot, és nem lenne jó egy idıben beadni két hasonló pályázatot, mert
adott esetben az egyik konkurenciája lehet a másiknak. November 21-én a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumtól kaptak egy levelet, amelyben az önkormányzat vízbázisra vonatkozó
pályázatát támogatandónak tekintették, erre vonatkozóan a második körhöz mintegy 140 millió
forint támogatást biztosítottak, tehát amennyiben most beadják ezt a pályázatot, nem tekinthetı a
már benyújtott pályázat konkurensének. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, akkor a város jó
minıségő és mennyiségő vízellátása teljes mértékben biztosított lesz, és mintegy 5 milliárd forint
pályázati pénzhez jut a város.
Tóthi János: Az MSZP Frakció is támogatta minden alkalommal a vízbázissal kapcsolatos
pályázatok benyújtását. Ha most nem lenne pozitív elbírálása a pályázatnak, a következıkben is
támogatni fogja a frakciójuk a pályázatok benyújtását.
További hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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304/2008. (XI.26.) szekszárdi öh.
KEOP 1.2.0. szennyvízkorszerősítési pályázaton
való részvétel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése részt kíván venni a KEOP 1.2.0.
megjelöléső pályázaton csatornázatlan városrészeken
szennyvízcsatorna
építés,
szennyvíziszap
komposzttelep bıvítés, szippantott szennyvízszállítás
korszerősítés Szekszárd városban céljából.
A Közgyőlés a pályázat beadásához szükséges önerıt
biztosítja, azt a 2009. évi önkormányzati
költségvetésbe beépíteni rendeli.
A Közgyőlés az elıkészítı ütem megvalósításához
saját erıként 4.290.000.-Ft-ot biztosít.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására.
A Közgyőlés a pályázati anyag elıkészítésére felkéri
a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. igazgatóját.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné ügyvezetı igazgató

Ilosfai Gábor 16 óra 32 perckor megérkezett az ülésterembe, jelen van 20 fı képviselı.
4./

Javaslat ingatlan-bérleti szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Schoeck Károly: A bérleti szerzıdésben szereplı öt év idıtartam a pályázat benyújtásától
számítandó? Nem kell hosszabb idıtartamot kikötni a szerzıdésben a pályázatnak való
megfelelıség érdekében?
Horváth István: A pályázati kiírásnak megfelel ez az idıtartam.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

305/2008. (XI.26.) szekszárdi öh.
Ingatlan-bérleti szerzıdés jóváhagyása

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
hozzájárul a Tolna Megyei Önkormányzattal a
Vármegyeháza kertje bérletére vonatkozó jelen
határozat
mellékletét
képezı
megállapodás
megkötéséhez.
A Közgyőlés felkéri a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

A polgármester a közgyőlés ülését 16 óra 35 perckor 17 óra 22 percig berekeszti, amely
idıtartam alatt ünnepi ülés megtartására kerül sor.
Az ünnepi ülést követıen Dr Gaál Zsuzsanna, Dr. Tóth Gyula, Dr. Tóth Csaba Attila nem térnek
vissza az ülésterembe, jelen van 18 fı képviselı.
Horváth István: Üzleti érdekekre hivatkozva javasolja, hogy a közgyőlés zárt ülésen tárgyalja
meg a 306. sz. elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatát, melyet a közgyőlés - melynek létszáma 18 fı 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadott.
Dr. Göttlinger István: Kéri, hogy a közgyőlés a zárt ülés megtartása elıtt vegye ismét napirendre
a 309. sz. elıterjesztés tárgyalását.
Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné 17 óra 21 perckor elhagyják az üléstermet, jelen van 16 fı
képviselı.
A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Göttlinger István javaslatát, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 16 fı – 16 igen szavazattal elfogadott.
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-

Javaslat ingatlan-bérleti szerzıdés jóváhagyására
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Dr. Göttlinger István: Javasolja, hogy az ingatlan-bérleti szerzıdés 11. pontjában szereplı
idıtartam 7 évre, azaz 2009. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig szóljon.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel Dr. Göttlinger István irodavezetı javaslatát, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 16 fı - 16 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot
hozta:
306/2008. (XI.26.) szekszárdi öh.
305/2008. (XI.26.) szekszárdi öh. módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az
alábbiak szerint módosítja a 305/2008. (XI.26.)
szekszárdi öh. számú határozatát:
A Tolna Megyei Önkormányzattal a Vármegyeháza
kertje bérletére vonatkozó megállapodás 11. pontja a
következı szerint módosul:
„11./ Jelen megállapodás határozott idejő – 2009.
január 1. napjától 2015. december 31. napjáig 7 éves
idıtartamra szól.”
A közgyőlés felkéri a polgármestert a határozat
mellékletét képezı megállapodás aláírására.
Határidı: 2008. november 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 17 óra 22
perckor berekesztette. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

