Szám: IV.110-3/2014.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. április 9-én
(szerdán) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos,
Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth
Gyula, Zaják Rita képviselı
Összesen: 11 fı
Távolmaradását jelezte:

Horváth István polgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ülés közben érkezett:

Dr. Haag Éva alpolgármester, Ilosfai Gábor képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Meghívott:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazagtóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági
jegyzıkönyvvezetı

referens,

Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor

Ács Rezsı alpolgármester: Horváth István polgármester távollétében, felhatalmazás alapján
köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fı képviselı jelen van, a közgyőlés
határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Bejelenti, hogy a tegnapi napon váratlanul
elhunyt dr. Sümegi Zoltán, Tolna város polgármestere. Kéri, hogy 1 perces néma felállással
adózzanak emlékének.
A közgyőlés 1 perces néma felállással emlékezik dr. Sümegi Zoltánra.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 11 fı – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Ilosfai Gábor 9 óra 20 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fı képviselı.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadására
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadott, és egyúttal az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND

1.

Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggı és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

2.

A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.)
önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

3.

Szekszárd város sportjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
(46. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

4.

Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázat kiírására
(42. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı

5.

Településrendezési terv módosítása
(49. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész

6.

Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és
öltözıjének felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7.

Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

8.

Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
áttekintésérıl és a KEF munkájának tapasztalatairól
(44. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor
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9.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(43. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
10.

A Garay Pince megvásárlásával kapcsolatos készfizetı kezességvállalás kiváltása
(52. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11.

Javaslat a „Szekszárd Év Rendıre” kitüntetı cím adományozására
(48. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12.

Javaslat „Szekszárd városért a mővészet erejével” elismerı cím adományozására
(41. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13.

Javaslat a folyószámlahitel szerzıdés megkötésére
(50. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Ács Rezsı alpolgármester

14.

Javaslat likvid hitel felvételre
(51. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1. Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári
hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

Törvénykönyv

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Dr. Hadházy Ákos képviselı ügyrendi hozzászólás: A napirend elfogadásánál tartózkodott,
mert úgy látja, hogy egyik pillanatról a másikra küldenek el nagy horderejő, 100 millió Ft-os
nagyságrendő ügyekben határozati javaslatokat. A Garay Pince ügyében egy készfizetı
kezességvállalásról van szó, ez megint egy sok millió Ft-os döntés, az anyagot két napja
kapták meg, a szerzıdést pedig nem is kapták meg. Olyan ügyben kérnek megerısítést, amirıl
fogalmuk sincs, hogy mirıl döntenek.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Dr. Tóth Gyula képviselı: 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 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésnek 8/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A közgyőlés 9 óra 25 perctıl 9 óra 36 percig szünetet tart. Dr. Haag Éva megérkezik az
ülésterembe, jelen van 13 fı képviselı.
2. A közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási
31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı

díjakról

szóló

Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésnek 10/2014.(IV.14.) 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.)
3. Szekszárd város sportjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
(46. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a rendelettervezetet a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 13 fı – 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következı rendeletet alkotta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésnek 9/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelete
Szekszárd város sportjáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4. Javaslat közcsatornára történı rákötés pályázat kiírására
(42. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóság vezetı
Märcz László igazgatóság vezetı: Az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata
közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat
kiírásáráról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
közcsatornára történı rákötés 2014. évi támogatása pályázati
felhívásának,
pályázati
adatlapjának,
az
értékelés
szempontrendszerének dokumentációját elfogadja.
A Közgyőlés megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat
lebonyolításával és az értékelés elkészítésével.
A Közgyőlés felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot, hogy az értékelés alapján döntsön a támogatottak
személyérıl.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a nyertes
pályázókkal megkötendı támogatási megállapodás aláírására.
Határidı: 2014. december 31.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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5. Településrendezési terv módosítása
(49. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné képviselı: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme röviden van
indokolva. Pontosan mi a kérésük?
Zaják Rita képviselı: Az 1. pontban nem egy telekre vonatkozik a 15 %-os beépítettség
emelése. Egy nagyobb részrıl lenne szó? Úgy gondolja ez a zöldfelületet jelentısen
csökkentené. A 30 %-os beépítettség véleménye szerint túlzott, ezt nem támogatja.
Herr Teréz fıépítész: Halmai Gáborné kérdésére elmondja, hogy ez egy hatósági eljárás, az
Ipari Park területén az ALISCA Agrárház Kft. jelenleg kettı épületet bérel, amelyekben
növényvédı szert tárolnak. A növényvédı szer veszélyes anyagnak minısül, emiatt a
környezetükben veszélyességi övezet kerül kijelölésre. Zaják Rita képviselı kérdésére
elmondja, hogy a Vida Családi Borbirtok kérése az átsorolás vagy a beépíthetıség
megváltoztatása. Ez nemcsak az ı ingatlanukra fog vonatkozni, hanem egy természetes
határokkal körülvett területet lehet egységesen szabályozni, azt a teljes területrészt érinti a
módosítás, ami a zártkerti utakkal határolt területegység. A beépíthetıség mértékét az
országos településrendezési és építési elıírásokról szóló jogszabály határozza meg,
maximalizálja az egyes övezetekben a beépíthetıséget. A jelenleg hatályos rendezési tervben
ennél alacsonyabb értékeket állapított meg a közgyőlés, a közgyőlésnek csak olyan mértékben
van lehetısége megemelni a beépíthetıséget, amit a központi jogszabály megenged.
Ács Rezsı alpolgármester: Köszöni a hivatalnak, hogy a Samsonite Kft. kérelmét ilyen
gyorsan a közgyőlés elé tudta terjeszteni. Az ı kérelmük arról szól, hogy a következı években
egy jelentıs gyártókapacitást fognak Szekszárdra hozni, és több 100 új munkahelyet fognak
teremteni. Ehhez a város minden segítséget megad, a kérelmüknek megfelelıen a rendezési
terv módosítását elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester 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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 40/2014.(IV.09.) határozata
Településrendezési terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
településrendezési terv részleges módosításának programját
megtárgyalta, és a terven az alábbi módosítások végrehajtását
támogatja:
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1. A 9707. hrsz-ú zártkerti terület Lke – 2.4.jelő, tervezett
belterületi övezetében a 15 %-os beépíthetıség megváltoztatása
30 %-ra, vagy a terület átsorolása ilyen mértékő beépítést
lehetıvé tévı övezetbe.
2. A 02/9. és 02/10. hrsz-ú külterületi ingatlanok GIP-2 jelő,
tervezett belterületi övezetében a 40 %-os beépíthetıség
megváltoztatása 50 %-ra, vagy a terület átsorolása ilyen mértékő
beépítést lehetıvé tévı övezetbe.
3. Veszélyességi övezet kijelölése a Bogyiszlói út 8. hsz. alatti
üzem környezetében.
Határidı:
Felelıs:

2014. szeptember 30.
Horváth István polgármester
Herr Teréz fıépítész

6. Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási rendszerének és
öltözıjének felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester 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:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 41/2014.(IV.09.) határozata
a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, hangosítási
rendszerének és öltözıjének felújítására vonatkozó
támogatásról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Városi Sportcsarnok eredményjelzı-, és
hangosításrendszer cseréjét, valamint öltözı felújításra
vonatkozó kérelmét szakmailag támogatja.
2.
A Közgyőlés a beruházás önerejére 3.374.577.- Ft
összeget biztosít a Kosárlabda Sport Club Szekszárd részére a
2014. évi költségvetésrıl szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati
rendelet általános tartalék kerete terhére.
3.
A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a
támogatási megállapodás elkészítésére és a támogatási összeg
átutalására.
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Határidı:

2014. április 9.
3. pont tekintetében: 2014. április 15.

Felelıs:

Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

7. Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült egy
kérdés, erre vonatkozóan kiosztásra került egy anyag.
Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja. Az ülésen felmerült, hogy a 2012-2014. éveket érintıen részleteiben
szeretnék látni építményadó és telekadó vonatkozásában a kivetett és a befolyt összegeket.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A város adósságterhei jelentısen csökkentek az elmúlt évben,
továbbá az önkormányzati cégeknél is ez csökkeni fog. Ez milyen mértékben könnyíti a város
éves költségvetését? A cégek 2013. éves eredménye várhatóan mekkora nagyságrendő lesz?
Halmai Gáborné képviselı: Több mint 500 millió Ft, amit a telek- és építményadó kapcsán a
város beszedett. Közben van egy másik adat arról, hogy 2013. évben 212 vállalkozás állt
felszámolási eljárás alatt. Elgondolkodtató, hogy a kettı dolog összefügg-e? Mennyiben
terhelte a vállalkozásokat ez a két új adónem?
Pál József igazgatóság vezetı: A 2013. évrıl készülı zárszámadás benyújtási határideje
április vége, így konkrét adat még nem áll rendelkezésre. 2014. évi költségvetési rendelet
értelmében az adósságkonszolidáció következtében az önkormányzatnak nincsen
visszafizetési kötelezettsége.
Ács Rezsı alpolgármester: Az önkormányzati cégek mérlegbeszámolói májusban fognak
elkészülni, melyet a felügyelıbizottságok és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság is fog
tárgyalni. A tevékenységeknek a nonprofittá válása már megtörtént korábban, az utóbbi
években a fejlesztésekre helyezték a hangsúlyt. A cél az volt, hogy jó minıségő szolgáltatást
elfogadható áron nyújtsanak a cégek a települések számára. Úgy gondolja, ez megvalósult.
Május hónapban a mérlegbeszámolók tárgyalásakor már pontos számokat fognak tudni. A
telekadó- és építményadó bevétel, ami 2013. évben teljesült, az elızı évi elmaradt bevételeket
is tartalmazza, mivel 2012. évben késın kerültek kiküldésre az értesítések, ezért nem tudták
befizetni az adóalanyok. Az lesz a valós adat, ami 2014. évben fog teljesülni. Azt, hogy hány
vállalkozás ellen indul felszámolás, nyilván egy évre vonatkozóan kiragadni nem szerencsés.
Ezt egy idıintervallumban szerencsés vizsgálni. Úgy gondolja, hogy Szekszárdon minden
adó mérték esetében az alsó kategóriát alkalmazzák, nem terhelték túl a vállalkozásokat, nincs
összefüggés a felszámolások és az adónemek között. A megyei jogú városok között is
Szekszárd a legalacsonyabb adómértékekkel rendelkezik. Ez nem okozhatja egy vállalkozás
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esetében, hogy felszámolási eljárás alá kerül. Amikor az adónem bevezetésre került, akkor
kinyilvánították, hogy amennyiben beérkeznek a bevallások és a költségvetés állása lehetıvé
teszi, az adó mértékét mérsékelni fogják. Ezt a lépést a Közgyőlés 2013. évben meg is tette.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Ha az adósságkonszolidáció nem történt volna meg, akkor
hozzávetılegesen milyen adósságszolgálatra lett volna kötelezve a város 2014. évben?
Pál József igazgatóság vezetı: Pontos választ nem tud adni, mivel CHF alapú a kötvény és a
kamat visszafizetési kötelezettség az árfolyamtól függ. Nagyságrendileg 150-160 millió Ft
visszafizetési kötelezettségtıl szabadult meg a város az adósságkonszolidáció következtében.
További kérdés nem hangzott el, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Halmai Gáborné képviselı: Kéri, hogy készüljön egy kimutatás arról, hogy a korábbi
években hány vállalkozás került felszámolási eljárás alá. Szükség van ezekre az adónemekre?
Kıvári László képviselı: Kéri, hogy próbáljanak felelıs városvezetıként gondolkodni.
Amikor az adónemek bevezetésre kerültek, még szó sem volt adósságkonszolidációról. A
városüzemeltetési kiadások 400 millió Ft-tal emelkedtek. Továbbá Szekszárd vállalta az
intézmények mőködtetését is, nem hárította át az államra. Folyamatosan zajlanak a
felújítások, járdaépítések, a város most sokkal élhetıbb. Az igények jogosan megvannak a
városlakók részérıl ezekre a munkákra, ezt szeretnék a jövıben is folytatni.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Véleménye szerint át kell gondolni az adók létjogosultságát.
Indítványozni fogja, hogy a következı közgyőlésen hozzanak döntést az építmény- és
telekadó megszüntetésérıl. Jóval többet tehetnek a vállalkozásokért, ha csökkentik a terheiket,
mintha bizonyos vállalkozásokat támogatnának a közbeszerzési eljárásoknál, uniós
pályázatoknál.
Ács Rezsı alpolgármester: Soha nem hangzott el, hogy az építmény és telekadó
bevezetésével az adósságot fogják csökkenteni. A forráskivonást kellett kompenzálni, továbbá
2006. óta évrıl-évre növelték a városüzemeltetésre fordított összeget.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a vitát lezárja.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadott és a
következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 42/2014.(IV.09.) határozata
a 2013. évre vonatkozó helyi adóbevételek alakulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a
helyi adóbevételek 2013. évi alakulásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 9.
Horváth István polgármester
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8. Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek áttekintésérıl és a KEF munkájának tapasztalatairól
(44. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Haag Éva alpolgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor
Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor: Felhívja a figyelmet, hogy 2010. óta
megjelentek a desinger drogok, melyek új pszichoaktív szerek a piacon. A tavalyi évben is
többször került elı ez a téma a fórumon. 2014. évben alkotják meg az új városi drogstratégiát,
erre a problémára kiemelt figyelmet fognak fordítani.
Csillagné Szánthó Polixéna képviselı: A Humán Bizottság a beszámolót a közgyőlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Tóth Gyula képviselı: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Dr. Haag Éva alpolgármester: Megköszöni a KEF munkáját, mely mindig az új
kihívásoknak megfelelıen próbálja kialakítani munkáját. Kéri a képviselıket, hogy bármilyen
javaslatuk van ezzel a témával kapcsolatosan, keressék meg a KEF tagjait. Ha a szakma és a
közgyőlés összefog ebben a kérdésben, talán elırébb jutnak, a tapasztalatcsere fontos lenne
mindkét oldal részérıl.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 13 fı – 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı határozatot
hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 43/2014.(IV.09.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek áttekintésérıl és a KEF munkájának
tapasztalatairól
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott
stratégia 2013. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót elfogadja.
2.
A Közgyőlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi
Egyeztetı Fórum tagjainak az eddig végzett munkájukért.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 9.
Horváth István polgármester

9. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(43. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Kıvári László képviselı: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot a
közgyőlésnek elfogadásra javasolja.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A diákétkeztetés kiírása hogyan áll? Szó volt arról, hogy a
Diákétkeztetési Kft. adósságát is átveszi valamilyen formában az önkormányzat és utána az
állam. Hogyan áll ez a folyamat? Jelenleg milyen kondícióban van a Diákétkeztetési Kft?
Tudomása szerint üzemi szinten már nyereséges a cég.
Dr. Göttlinger István aljegyzı: A hosszabbítás oka az volt, hogy a nyersanyag
beszerzésekre vonatkozóan a közbeszerzés már kiírásra került, a szerzıdés megkötésre került.
A határidı meghosszabbításra került, azóta ebben a kérdésben további fejlemény nem történt.
Pál József igazgatóság vezetı: A február hónapban elfogadott költségvetési rendelet is
tartalmazza, hogy önkormányzatunk a Diákétkeztetési Kft. hitelállományát az
adósságkonszolidációs eljárás menetrend tarthatóságának érdekében átvállalta. A Raiffeisen
Bankkal kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak.
Ács Rezsı alpolgármester: Jelenleg nem rendelkezik pontos adatokkal arról, hogyan
alakultak a cég gazdasági mutatói. Komoly adósságai voltak és vannak a cégnek, amelyet a
tulajdonos önkormányzat együttmőködve a cég vezetésével próbál rendezni. Bízik benne,
hogy a következı idıszakban elırelépés fog történni ebben az ügyben.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Meddig hosszabbították meg a határozat végrehajtásának
határidejét? Ha a cég évek óta nem mőködik jól, akkor a menedzsmentben miért nem történt
változás?
Dr. Göttlinger István aljegyzı: Május hónapban minden önkormányzati cég
mérlegbeszámolóját fogja tárgyalni a közgyőlés, és akkor meg tudja hozni a stratégiai
kérdéseket, amennyiben szükséges.
Ács Rezsı alpolgármester: Kéri, hogy képviselı úr a mérlegbeszámoló tárgyalása során
tegye meg javaslatait.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: A FIDESZ-KDNP kapott többséget az országgyőlési
választásokon. Figyelni fog arra, hogy ebbıl milyen következtetéseket vonnak le, hiszen a
párt nem ígért mást csak a rezsicsökkentést.
Halmai Gáborné 10 óra 27 perckor elhagyja az üléstermet, jelen van 12 fı képviselı.
Ács Rezsı alpolgármester: Kéri, hogy képviselı úr a napirendi pont témájánál maradjon.
Dr. Hadházy Ákos képviselı: Levonható lenne egy olyan következtetés is – mely helytelen
lenne-, hogy további felhatalmazást kaptak arra, hogy egyéni érdekeket vegyenek figyelembe
a közérdekek helyett. A Diákétkeztetési Kft. az elmúlt években közel 500 millió Ft-ért
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beruházást végzett, melyet adósságok árán tett meg. Majd megkezdte mőködését, úgy hogy a
város intézményei nem a megfelelı módon fizették ki a szolgáltatást. Tény, hogy jelen
pillanatban a Kft. már kifizette a rövid lejáratú hiteleket, csak a hosszú lejáratú hitelek
maradtak meg, melyek konszolidálásra kerülnek. Miután a közgyőlés megemelte a cégnek
járó ellenszolgáltatásokat, a cég nyereséges lett. Semmi nem indokolja azt, hogy a
közbeszerzési tervben szerepeltessék a közétkeztetés koncesszióba adását. Ez mindenképpen
ésszerőtlen és jogilag is problémát jelent. Javasolja, hogy ezt a tételt töröljék a közbeszerzési
tervbıl.
Zaják Rita képviselı: Hónapokkal ezelıtt kérte polgármester úrtól, hogy válaszoljon a
Diákétkeztetési Kft. mőködésével kapcsolatos kérdéseire.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vitát.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Dr. Hadházy Ákos képviselı módosító indítványát,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 5 igen szavazattal, 4 nem és 3 tartózkodás
mellett elvetett.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 9
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 44/2014.(IV.09.) határozata
a 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A jóváhagyott közbeszerzési terv a határozat mellékletét képezi.
Határidı:
Felelıs:

2014. április 09.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 10 óra
30 perckor berekeszti. A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.

K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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