Szám: IV.22-19/2008.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30
perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Balás Ákos, Csernus Péter, Csillagné Szántó Polixéna, Fajszi
Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna, Dr. Hadházy Ákos, Horváth Jánosné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai
Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter, Schoeck Károly, Dr. Tóth Csaba Attila, Tóthi
János, Dr. Tóth Gyula képviselı
Összesen: 17 fı
Távolmaradását jelezte:

Ács Rezsı alpolgármester,
Dr. Haag Éva alpolgármester,
Halmai Gáborné képviselı,
Horváth László képviselı,
Jobban Zoltán képviselı,
Németh Zoltán képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Kovács Péter címzetes fıjegyzı, helyettesítı jegyzı
Dr. Göttlinger István a Jogi és Önkormányzati Iroda vezetıje,
Dr. Faragó Ágnes a Hatósági Irodavezetıje,
Herr Teréz a Fıépítészi Iroda vezetıje
Orbán Attila a Közgazdasági Iroda vezetıje,
Szeleczki József a Mőszaki Iroda vezetıje,
Feri Blanka Szervezési Osztály vezetıje, jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést.
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Tóthi János: Javasolja, hogy a Közgyőlés vegye le napirendrıl a „Javaslat aljegyzı
megválasztására” címő napirendi pontot arra hivatkozva, hogy szóbeli elıterjesztés és az SZMSZ
azt tartalmazza, hogy a képviselıknek a Közgyőlés elıtt meghatározott idıvel írásban kell
megkapniuk az anyagokat.
Schoeck Károly: Ügyrendi kérdése Kovács Péter helyettesítı jegyzıhöz: Az SZMSZ-nek
megfelelıen történt-e a mai közgyőlés összehívása, illetve a napirendi pontok kiküldése?
Nemleges válasz esetén biztosítható-e az ilyen helyzetben hozott határozatok tartóssága?
Dr. Horváth Kálmán: Amennyiben érvénytelennek minısíti a Közgyőlés az aljegyzıi
pályázatokat, javasolja nyílt ülésre napirendi pontként felvenni új pályázat kiírását.
Kovács Péter: A feltett kérdésre válaszolva felolvassa az SZMSZ 10. §. (4) bekezdését.
Tudomása szerint a meghívók tegnap kerültek kiküldésre, de arra nem tud válaszolni, hogy a 24
óra megvolt-e. Javasolja, hogy az SZMSZ legközelebbi felülvizsgálatakor a rendkívüli üléssel
kapcsolatos részek pontosításra kerüljenek.
Horváth István: A mai rendkívüli ülés. Az 5 munkanap a rendes ülésekre vonatkozik. Mind a
személyi kérdésekre vonatkozóan, mind a város érdekében lévı pályázatokra vonatkozóan a
rendkívüli közgyőlés indokolt és ennek megfelelıen is lett összehívva.
Tóthi János: Javaslatával nem az volt a célja, hogy ne kerüljön sor aljegyzı megválasztására,
hanem az, hogy felhívja a figyelmet a törvényesség betartására.
Tóthi János 9 órakor elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Dr. Göttlinger István: Rendkívüli sürgısséggel érkezett és kiosztásra is került a Közgyőlésnek,
hogy Kölesd is csatlakozni kíván a hulladékgazdálkodási társuláshoz. Hozzáfőzi, hogy rendkívüli
ülésen is fel lehet venni új napirendi pontot, ha azt rendkívüli ok indokolja. Ehhez kéri a
Közgyőlés támogatását. A rendkívüli ülés legfıbb oka a vízbázissal kapcsolatos pályázat
elıterjesztése. A polgármester úr az elmúlt ülésen bejelentette, hogy ezt sürgısséggel vissza kell
hozni és megtárgyalni. A szakértıi anyag tegnap 16:47-kor érkezett meg. A pályázat
benyújtásának határideje néhány nap múlva lejár. Ha egy 24 órás kiküldés miatt lecsúsznának a
beadásról, akkor az elég komoly veszteséget jelentene. Kéri ezen ok elfogadását a képviselıktıl.
A polgármester szavazásra tette fel Dr. Göttlinger István által megfogalmazott javaslat
napirendre vételét, amelyet a közgyőlés 16 igen szavazattal elfogadott.
Horváth István: Javasolja, hogy a „Javaslat aljegyzı megválasztására” c. napirendi pontot a
Közgyőlés nyílt ülésen tárgyalja.
Tóthi János 9 óra 6 perckor visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
Kovács Péter: Az SZMSZ szerint csak abban az esetben van rá lehetıség, amennyiben a
pályázók írásban hozzájárultak a nyílt ülésen történı megtárgyaláshoz. A pályázók azonban ilyen
nyilatkozatot nem tettek.
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Tóthi János: Visszavonja az aljegyzı megválasztásával kapcsolatos ügyrendi javaslatát.
A polgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés 17 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
NYILVÁNOS ÜLÉS
1./

Javaslat új vízbázis létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtására
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

2./

Hajléktalan Gondozási Központ mőködési feltételeinek biztosítása
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

3./

Hozzájárulás székhely bejegyzéshez
(211. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

4./

Javaslat az Ipari Park Kft. törzstıke emelésére
(212. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Szervezetfejlesztési Stratégia jóváhagyása
(213. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Tájékoztató a Garay téri iskola épület adásvételi szerzıdésének aláírásáról
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása Kölesd község önkormányzatával
(az elıterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
8./

Javaslat aljegyzı megválasztására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Péter címzetes fıjegyzı, helyettesítı jegyzı

4
NYILVÁNOS ÜLÉS:
9./

Javaslat a 87/2008.(III.27.) szekszárdi öh. módosítására
(az elıterjesztés a 2008. június 26-i közgyőlés anyagával került kiküldésre,
lásd: 207. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

1./

Javaslat új vízbázis létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtására
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Szeleczki József: A Közgyőlés elıtt kiosztásra került egy olyan anyag, amely összegzi azokat az
alternatív megoldásokat, amelyeket a pályázat is tartalmaz, bemutatva mindegyiket, mint
lehetséges megoldást a város távlati vízellátásával kapcsolatban. Kiosztásra került egy táblázat is,
amely tartalmazza a költségeket, az elnyerhetı támogatási összegeket, valamint a saját erıt is. A
határozati javaslatban megfogalmazottak támogatását kéri a közgyőléstıl.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság több alkalommal tárgyalta az
elıterjesztést, ma reggel döntött a határozati javaslat támogatása mellett.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság is több alkalommal tárgyalta. Nem ezzel a beltartalommal, de
javasolja a bizottság a javaslat elfogadását.
Orbán Attila: A pályázat szerint nem elszámolható az Áfa összege és ezt nem is lehet
visszaigényelni. Lehetséges, hogy ez meg fogja emelni a saját erı összegét. Errıl azonban még
hivatalos állásfoglalás nincs. Javasolja, hogy a pályázat beadásra kerüljön.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Az Áfa összege nagyobb, mint az önerı. Mikor fogják megtudni, hogy a
közel 1 milliárd Ft Áfa kit terhel?
Schoeck Károly: Jelen pillanat szerint kérdéses a beruházáshoz kapcsolódó Áfa elszámolásának
módja. Amely Áfa tartalom kérdéses, az az önerı tekintetében terhelheti-e az önkormányzatot
vagy a teljes beruházási költség Áfája az önkormányzatot terheli?
Orbán Attila: A pályázati kiírás szerint semmilyen Áfa nem számolható el a pályázat keretében.
Jelen pillanatban a 988 millió Ft Áfa az önkormányzatot terheli. Az APEH állásfoglalása azonban
még nem érkezett meg. Javasolja a pályázat beadását legalább az elsı fordulóban, mivel mire a
második fordulóhoz érnek, addigra ezek a kérdések letisztázódnak. Akkor még mindig dönthet
úgy a Közgyőlés, hogy eláll a pályázattól.
Horváth István: Szekszárdnak jelen pillanatban nincs választása. A szakértık eddig 3 területet
vizsgáltak, az egyik a mohácsi vízbázis, ennek a bekerülési költsége 7,2 milliárd Ft. A másik a
Bárányfok és a Duna közötti ún. Duna kavicságy, amely abszolút nincs megkutatva és nemzeti
park mellett helyezkedik el, így a hosszú távú vízkitermelés veszélyeztetné a természeti
értékeket. A legnagyobb probléma azonban az, hogy közel van a szennyezett területhez, ugyanis
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a Sió és a Duna találkozása közötti területen van. A harmadik terület a bogyiszlói, közvetlenül a
Duna alatti vízbázis. Államilag kutatott, bemért és megfelelı vízhozammal és vízminıséggel
rendelkezı vízbázis. A szakértıi egyeztetéseken az volt a legnagyobb dilemma, hogy egy vagy
két vezetéken hozzák be a vizet. A szakmai érv az volt, hogy két vezetéken hozzák be a vizet,
mert ez jobban biztosítja Szekszárd vízellátását. Annyi azonban biztos, hogy a jelenlegi vízbázis
8 év múlva szennyezett lesz. A Sió túlsó oldaláról kell behozni a vizet, mert ez biztosítja a
megfelelı minıséget. Az új vízbázis 14.000 m3 vizet bírna el naponta, ami hosszú távon
megfelelı mennyiségő és minıségő vizet tud biztosítani a városnak. A mostani döntés a
következı 100 évre szól. Fontos most dönteni, mert a pályázat beadási határideje 2008. július 7.
A beruházások valószínőleg 2010-2011-ben kezdıdhetnének meg.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Tóth Csaba Attila: Kéri a polgármestert, mint országgyőlési képviselıt, hogy a pályázat Áfa
visszaigénylésével kapcsolatban próbáljon megoldást találni, vesse fel a Parlamentben, ugyanis a
probléma nem csak Szekszárd városát érinti. Véleménye szerint a kérdés törvényi szabályozást
igényel. Meg van a lehetısége ebben a pályázatban annak, hogy 10 vagy 20 év múlva kiépítésre
kerüljön a kettıs rendszer a városban? Valóban tiszta víz nyerésére, illetve ipari minıségő víz az
ipari használatra. A háztartások is használnak ipari minıségő vizet pl. autómosásra.
Schoeck Károly: Az Áfa fizetése felfogható úgy is, hogy a beruházás költségének nem teljes
része, hanem szők 30 %-a Szekszárdé. A többi 70 % állami támogatással valósul meg. Ez nem
csak Szekszárdot érinti, hanem a jövıben a környezı településeket is. Mindenképpen támogatják
az elsı fordulós pályázatot az Áfa mértékétıl függetlenül. Támogatásáról biztosítja a Közgyőlést
akkor is, ha ennek a költségnek nem csak 85 %-a lesz támogatva, hanem annál kevesebb.
Ugyanis itt egy hosszú távú beruházásról kell dönteni.
Tóthi János: Jelenleg biztosított Szekszárdon a jó minıségő víz. Sajnos az elmúlt 20 évben az
iparterületen lévı üzemek egy része szennyezte a vízbázist és emiatt kell ekkora beruházást
végrehajtani.
További hozzászólás nem volt, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 17 fı - 17 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
230/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Új vízbázis létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja „Új vízbázis létesítése, Szekszárd
város vízellátásának biztosítása érdekében” pályázat
benyújtását, melynek teljes elszámolható költsége nettó
4.994.330.950 Ft
+ 988.866.190 Ft ÁFA, összesen
5.993.197.140 Ft.
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2. Az elsı fordulóban elszámolható projekt elıkészítési
költségek nettó összege 164.500.000 Ft + 32.900.000 Ft
ÁFA, összesen 197.400.000 Ft..
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az elsı fordulós
pályázathoz szükséges nettó
24.675.000 Ft + 4.935.000 Ft ÁFA, összesen 29.610.000 Ft
összegő önerıt a 2008. évi költségvetés pályázati tartalékkeret
terhére biztosítja.
A megvalósítási szakaszban felmerülı költségek összege
nettó 4.346.847.855 Ft + 869.369.571 Ft ÁFA, összesen
5.216.217.426 Ft, melyhez szükséges nettó 482.983.095 Ft +
96.596.619 Ft ÁFA, összesen 579.579.714 Ft önerıt az
Önkormányzat biztosítja.
3. Az elkészült mővek üzemeltetésérıl a megvalósítást
követıen Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
pályázati feltételekben meghatározott határidıig gondoskodik
(minimum 5 év).
Határidı: 2008. július 3.
Felelıs: Horváth István polgármester
2./

Hajléktalan Gondozási Központ mőködési feltételeinek biztosítása
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Szeleczki József: Ismerteti az elıterjesztést. Kedden volt egy helyszíni szemle. Kialakult egy
olyan elképzelés, ami más a korábbiakhoz képest. A négy irodahelyiséget javasolják felhasználni
a hajléktalan szálló bıvítésére. Ezzel biztosítható 9-10 fı elhelyezése. Így viszont csak egy
irodahelyiség lesz biztosított az ott dolgozók részére.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság több alkalommal tárgyalta ezt a
kérdést. A legutóbbi változat elfogadását javasolja. Kéri a határozati javaslat elsı pontjának
törlését. A második és harmadik pontnak megfelelıen javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: Szeleczki Józsefhez intézi a kérdést: Az elıterjesztés második oldalán
szereplı befektetendı 15 millió Ft felfelé kerekítés vagy itt is Áfa probléma lesz?
Dr. Horváth Kálmán elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Szeleczki József: Két alternatíva bemutatásáról szól ez az elıterjesztés. Dr. Tóth Csaba Attila
kérdése a határozati javaslat elsı pontjára vonatkozik.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Horváth István: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság javaslata alapján a határozati javaslat
második és harmadik pontját javasolja elfogadásra.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 16 fıre módosult - 16 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
231/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Hajléktalan Gondozási Központ épületbıvítése
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése támogatja a TIOP
(Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) 3.4.2-08/1
számú kiírásra pályázat benyújtását, az elbontott épületrész
helyén földszintes beépítéső épület kialakításával. A
közgyőlés a pályázathoz minimálisan szükséges 1,3 millió Ft
önerıt a 2008 évi költségvetés „Pályázati Tartalék” alap
terhére biztosítja.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a TIOP
(Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) 3.4.2-08/1
számú pályázattal kapcsolatos döntési jogkörét - a nyári
közgyőlési szünet idejére - Szekszárd Megyei Jogú Város
Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságára
ruházza át.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester
Kıvári László elnök
Dr. Horváth Kálmán visszatér az ülésterembe, jelen van 17 fı képviselı.
3./

Hozzájárulás székhely bejegyzéshez
Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István irodavezetı

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést. Kéri a Közgyőlés támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 17 fıre módosult - 17 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
232/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Hozzájárulás székhely bejegyzéshez
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése hozzájárul, hogy a
kizárólagos tulajdonát képezı, 7100 Szekszárd, Béla király tér
8. sz. alatti ingatlan 37. sz. szobáját az Alisca-SzekszárdWaregem Baráti Társaság ingyenesen, határozatlan
idıtartamra székhelyként használja.
Határidı: 2008. július 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
4./

Javaslat az Ipari Park Kft. törzstıke emelésére
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági bizottság a határozati javaslatot támogatja.
Kerekes Csaba: A felügyelı bizottság a kérdést megtárgyalta és hozzájárulását adta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 17 fı - 16 igen szavazattal – 1 képviselı nem szavazott - elfogadott, és az alábbi
határozatot hozta:
233/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Ipari Park Kft. törzstıke emelése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szekszárdi
Ipari Park Kft-ben fennálló 11.550.000.-Ft (azaz:
tizenegymillió-ötszázötvenezer forint) értékő törzsbetétét
251.550.000 Ft-ra (azaz: azaz: kettıszázötvenegymillióötszázötvenezer forintra) felemeli 240.000.000.-Ft (azaz:
kettıszáznegyvenmillió
forint)
pénzbeli
hozzájárulás
szolgáltatásával, amelyet Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2008. május 8-án kelt, 240.000.000.-Ft
visszatérítendı támogatás tárgyában született támogatási
megállapodás alapján átutalt a Szekszárdi Ipari Park Kft.
számlájára.
2. A Közgyőlés felkéri a Hivatalt a támogatási megállapodás
megfelelı módosítására és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
3. A Közgyőlés – tekintettel Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-ben
fennálló 100 %-os tulajdonosi minıségére – hozzájárul ahhoz,
hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. a Szekszárdi Ipari Park
Kft-ben fennálló 450.000.-Ft (azaz: négyszázötvenezer forint)
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értékő törzsbetétét 3.450.000 Ft-ra (azaz: azaz: hárommilliónégyszázötvenezer forintra) felemelje 3.000.000.-Ft (azaz:
hárommillió forint) pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával,
amelyet 2008. július 30-ig átutal a Szekszárdi Ipari Park Kft.
számlájára.
4. Fentiek figyelembe vételével a Szekszárdi Ipari Park Kft.
törzsbetéte
mindösszesen
255.000.000.-Ft-ra
(azaz:
kettıszázötvenötmillió forintra) emelkedik.
5. A Közgyőlés felhívja az ügyvezetıt, hogy gondoskodjon az
alapító okirat módosításáról és a változás cégbírósági
nyilvántartásba
vételérıl,
egyben
felhatalmazza
a
polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására,
továbbá
a
változásbejegyzéshez
szükséges
egyéb
jognyilatkozatok megtételére.
Határidı: a 2. pont tekintetében: 2008. július 10.,
az 5. pont tekintetében: 2008. augusztus 3.
Felelıs:
a 2. pont tekintetében: Horváth István polgármester,
Dr. Göttlinger István irodavezetı,
az 5. pont tekintetében: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Ipari
Park Kft. ügyvezetı igazgatója
5./

Szervezetfejlesztési Stratégia jóváhagyása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 17 fı - 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és az
alábbi határozatot hozta:
234/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Szervezetfejlesztési Stratégia jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyólag elfogadja Szekszárd Megyei Jogú
Város Szervezetfejlesztési Stratégiáját.

6./

Tájékoztató a Garay téri iskola épület adásvételi szerzıdésének aláírásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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Horváth István: Az eredeti szándéknak megfelelıen július 1-jén az egyházmegye képviselıivel
aláírták a szerzıdést. A szerzıdés végsı jóváhagyását a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúan
elfogadta. Kéri a Közgyőléstıl ennek tudomásul vételét.
Ilosfai Gábor: Mi indokolja, hogy az ingatlan adásvételi szerzıdés mellett legyen ez a
megállapodás? Mi indokolta azt, hogy a szerzıdés korábbi 6. a.) pontjában szereplı elıleg vagy
foglaló vételárrészletként jelenik meg? Ha az ügylet valamilyen oknál fogva nem valósul meg,
akkor ezt az összeget vissza kell fizetni? Mit jelent, hogy a felek tudomással bírnak arról, hogy
jelen jogügylet érvényességéhez Mayer Mihály megyéspüspök jóváhagyása szükséges?
Horváth István: Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a módosításokat.
Dr. Horváth Kálmán: Ismerteti a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozatát. Ez a szerzıdés és a
kiegészítı megállapodás egy konszenzus eredménye. Attól, hogy foglaló helyett vételárrészlet
szerepel a szerzıdésben, az önkormányzatot semmilyen hátrány nem fogja érni. Ugyanis
vételárrészlet alatt foglaló és elıleg is érthetı. Ez a szerzıdés semmilyen módon nem sérti a
város érdekeit. A kiegészítı megállapodás létrehozására azért került sor, mert voltak olyan
kérdések, amelyekre nem akartak kitérni a szerzıdésben. Mindkét fél érdekeit szolgálja mindkét
szerzıdés.
Tóthi János: Az elıterjesztést a következıkkel egészíti ki: A szerzıdésbe bekerült, hogy a Garay
tér 9. szám alatti iskolaépület mindig oktatási célt szolgáljon. Ott van csak változás, hogy elıleg
vagy foglaló helyett részletfizetés van, de ez elfogadható. A 285 millió Ft kamatai a KSH adatai
szerint vannak figyelembe véve, ahogy a Közgyőlés elfogadta. Ez is beépült, csak nem a
szerzıdésbe, hanem annak mellékletébe. A Közgyőlés által megszabott feltételeket teljesítették.
További hozzászólás nem hangzott el. A közgyőlés a tájékozatót határozathozatal nélkül
tudomásul vette.
7./

Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása Kölesd község önkormányzatával
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Felolvassa az ALISCA-TERRA Kft-tıl kapott anyagot a 2008. évi
hulladékszállítással kapcsolatban. A 110 l-es hulladékgyőjtı edény bruttó értéke havonta
Szekszárdon 2028 Ft. Egyetértve azzal, hogy szélesíteni kell a Kft. tevékenységét, ezért
szükséges az, hogy bevonják Tolna megyét és esetleg a Duna-Tisza közi oldalt is. Mégis az a
tapasztalat, hogy nagyok az eltérések. Akikkel eddig szerzıdést kötött a város, minden esetben
10.000 Ft körüli az összeg éves szinten. Arra kéri a Közgyőlést, hogy egy korábbi indítványát
vegyék napirendre, amelyben olyan módosítások szerepelnek, amelyek megkönnyítenék
Szekszárd város lakosságának helyzetét. Javasolja a szerzıdés elfogadását, de felhívja a
Közgyőlés figyelmét, hogy Szekszárdon kétszeres áron történik a 110 l-es edény szállítása.
Horváth István: Azt azért figyelembe kell venni, hogy Szekszárdon heti két ürítés van, a többi
településen pedig heti egy ürítés.

11
További hozzászólás nem volt, a polgármester a vitát lezárja.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 17 fı - 16 igen szavazattal – 1 képviselı nem szavazott - elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
235/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Hulladékgazdálkodási társulás létrehozása Kölesd Község
Önkormányzatával
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Kölesd Község
Önkormányzatának települési szilárd kommunális hulladék
elszállítására és deponálására vonatkozó kötelezıen ellátandó
feladatát – társulási megállapodás keretében – átvállalja.
A közgyőlés Kölesd Község Önkormányzatával kötendı
hulladékgazdálkodási társulási megállapodást jóváhagyja.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.
II. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése - mint kezes készfizetı kezességet vállal az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévı ALISCA TERRA Kft., mint támogató által
Kölesd Község Önkormányzata, mint kedvezményezett
részére vállalt kötelezettségek teljesítésére.
A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidı: 2008. július 10.
Felelıs: Horváth István polgármester
A közgyőlés zárt ülésen folytatja munkáját.
A nyilvános ülés 10 óra 36 perckor folytatódik, jelen van 17 fı képviselı.
Kovács Péter: Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a „Javaslat aljegyzıi pályázat
kiírására” c. elıterjesztést.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 1 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadott.
9./

Javaslat aljegyzıi pályázat kiírására
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kovács Péter címzetes fıjegyzı, helyettesítı jegyzı
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Horváth István: Felkéri Kovács Péter helyettesítı jegyzıt, hogy tegye meg javaslatát.
Dr. Gaál Zsuzsanna elhagyja az üléstermet, jelen van 16 fı képviselı.
Kovács Péter: Javasolja, hogy a Közgyőlés változatlan feltételekkel írja ki az aljegyzıi
pályázatot, annyi módosítással, hogy az irodavezetıi feladatok ellátása kerüljön ki a pályázati
kiírásból.
A polgármester szavazásra teszi fel Kovács Péter helyettesítı jegyzı javaslatát, melyet a
közgyőlés – amelynek létszáma 16 fı - 12 igen szavazattal, 3 nem szavazat mellett - 1 képviselı
nem szavazott - elfogadott.
Schoeck Károly: Ügyrendi: Jelzi, hogy a vita szakaszban szerette volna véleményét ismertetni.
Az SZMSZ szerint az elıterjesztésekkel kapcsolatban a képviselıcsoportok véleményt
nyilváníthatnak, a vita csak akkor zárható le, ha ez megtörtént.
Horváth István: Javasolja, hogy a vita szakaszt ismételten nyissák meg.
A polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a közgyőlés – melynek létszáma 16 fı 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
A polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata megegyezik a jegyzı úr által
elıterjesztettekkel. Kérte, hogy a jegyzıkönyvhöz mellékelve legyen a bizottság ezzel
kapcsolatos döntése, mivel abban precízen benne van, hogy minek kell szerepelnie a pályázatban.
Schoeck Károly: Javasolja, hogy az irodavezetıi feladat ne kerüljön ki a pályázatból, hanem
alternatívaként szerepeljen. Tehát az irodavezetıi feladatok ellátása ne zárja ki a pályázhatóságot.
Dr. Tóth Csaba Attila: Amennyiben szerepel a pályázatban, hogy irodavezetıi feladatok
ellátása mellett látja el a feladatait, akkor ez azt jelenti, hogy a munkaviszonya szerint a
késıbbiekben kötelezhetı lenne az irodavezetıi feladatok ellátására? Ha pedig nem szerepel a
pályázati kiírásban, akkor nem lehetne kötelezni a késıbbiekben ilyen feladatok ellátására?
Horváth István: Nem szeretné beletenni a pályázat kiírásába azt, hogy „irodavezetıi feladatok
ellátása mellett”, mivel ez azt feltételezi, hogy a jelenlegi irodavezetık valamelyikétıl meg
kívánnak válni, vagy új irodát kívánnak létrehozni. De jelenleg egyiket sem tervezik.
Helyesebbnek tartja fıállású aljegyzı felvételét. A város mőködése szempontjából ez a
legszerencsésebb. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a jelenlegi irodavezetık közül ne
pályázhatnának aljegyzıi posztra.
További hozzászólás nem volt, a polgármester a vitát lezárja.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a közgyőlés – amelynek
létszáma 16 fı - 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
237/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Aljegyzı pályázat kiírása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az aljegyzıi
feladatok ellátására kiírt korábbi pályázati felhívást
jóváhagyja azzal a módosítással, hogy a felhívás szövegébıl
az „irodavezetıi feladatok ellátása” szövegrész kerüljön
törlésre.
A pályázati kiírás részletes szövege e határozat mellékletét
képezi.
A Közgyőlés felkéri a helyettesítı jegyzıt, hogy a pályázati
felhívás
Belügyi
Közlönyben
való
közzétételérıl
gondoskodjon, továbbá a felhívás jelenjen meg a Szekszárdi
Vasárnapban és a város honlapján.
Határidı: 2008. július 3.
Felelıs: Kovács Péter helyettesítı jegyzı
10./

Javaslat a 87/2008.(III.27.) szekszárdi öh. módosítására
Elıterjesztı: Szeleczki József irodavezetı

Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság hetekkel korábban tárgyalta és akkor
nem támogatta a m3-rel való elszámolást.
Tóthi János: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Horváth István: Egyeztetett a korábbi ügyvezetı igazgatóval, Tölgyesi Balázzsal, aki szintén a
tonna elszámolást javasolja. Ez az elszámolás tőnik a legobjektívebbnek. Javasolja, hogy a
határozatba a 2.600 Ft+ÁFA/ tonna kerüljön.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa tett kiegészítéssel, amelyet a
közgyőlés – amelynek létszáma 16 fı - 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
238/2008. (VII.3.) szekszárdi öh.
Hulladék elhelyezési díj meghatározása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése megerısíti a
85/2008. (III.27.) szekszárdi öh. határozatába foglalt döntését,
melyben hozzájárult a Dél-Balaton és Sió-Völgye Térségi
Regionális Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer projekt
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részeként felszámolásra kerülı Hímesháza, Szőr, Váralja,
Decs,
İcsény,
Zomba,
Szakadát
települések
hulladéklerakóiban lévı hulladék ( elıre láthatóan 69,8 ezer
m3) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévı Keselyős úti hulladéklerakóban kerüljön
elhelyezésre, elhelyezési díj megfizetését követıen. A
közgyőlés az elhelyezési díjat – változatlanul - minimum
2.600.- Ft. + ÁFA/tonna összegben határozza meg.
A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy jelen
határozatot küldje meg a Balaton és Sió Kht. részére.
Határidı: 2008. július 10.
Felelıs: Kovács Péter helyettesítı jegyzı
Tóthi János: Azért ragaszkodott a m3-hez, mert a szeméttelep kapacitásának meghatározásánál is
ez szerepel.
Horváth István: Több hulladéktelepet rekultiválnak, amelyek 30-50 évesek. Más, ha a jelenlegi
hulladéktelepre viszik a friss kommunális hulladékot és m3-ben mérik a hulladék mennyiségét, és
megint más az összetömörödött, földdel többszörösen leterhelt hulladéknak a beszállítása,
amelyet erıgépekre raknak rá. Ennek a súlya egyértelmően lemérhetı, m3-ben viszont
egyértelmően kevesebb lesz.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 10 óra 55 perckor
berekesztette.
K m f.

Horváth István
polgármester

Kovács Péter c. fıjegyzı
helyettesítı jegyzı

