Szám: IV.144-2/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. április 15-én (csütörtökön) 9 óra
30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szántó Polixéna, Csernus
Péter, Dr. Gaál Zsuzsanna, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Fajszi Lajos, Horváth Jánosné,
Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 14 fı
Ülés közben érkezett: Dr. Balás Ákos képviselı
Távolmaradt: Horváth István polgármester, Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Horváth Tibor,
Jobban Zoltán, Schoeck Károly, Tóthi János, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Szeleczki József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı
Meghívott:

Bay Attila a Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója

Dr. Haag Éva: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Bejelenti, hogy Horváth István polgármester távollétében az ülést ı vezeti.
Bejelenti tovább, hogy Németh Zoltán képviselı lemondott mandátumáról.
Amreinné dr. Gál Klaudia: Németh Zoltán lemondott képviselıi mandátumáról. A jelölı
szervezet elnöke Horváth Tibor urat jelölte a megüresedett képviselıi helyre, aki a jelölést
elfogadta. A képviselı eskütételére a következı ülésen kerül sor.
Dr. Haag Éva: A meghívóban a polgármester úr javaslatot tett a napirendre. Kéri, hogy a
közgyőlés vegye fel napirendre a kiosztandó anyagban szereplı 60. és 61. számú
elıterjesztéseket, az utóbbit a zárt ülés napirendjére.
További hozzászólás nem volt.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a teljes napirendet a kiegészítéssel együtt, melyet a
közgyőlés – melynek létszáma 14 fı – 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND

1./

Javaslat a 283/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(49. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2./

Közterület bérleti szerzıdés módosítása
(50. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Javaslat a 2010. évi bizottsági keret felosztására
(51. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat VIS NOVA pályázaton való részvétel jóváhagyására
(54. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

5./

Javaslat az új konyhai rendszer kialakítására
(55. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

6./

Javaslat pályázat kiírására Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására
(57. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

7./

Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt
állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II. ütem elindítása érdekében
(60. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
8./

Javaslat az „Év Rendıre” kitüntetı cím adományozására
(52. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Javaslat az „Év Tőzoltója” kitüntetı cím adományozására
(53. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
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10./

Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatójának közalkalmazotti jogviszony
megszüntetésére irányuló kérelmének elfogadására
(56. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

11./

Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója megbízásának
módosítására
(58. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

12./

Javaslat az atlétikai pályaberuházás kapcsán ingatlan kártalanítási megállapodás
jóváhagyására
(59. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

13./

Javaslat „Szekszárd Város Bora” 2010. évi elismerésének odaítélésére
(61. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elnöke

Dr. Balás Ákos 9 óra 25 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 15 fı képviselı.
1./

Javaslat a 283/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
42/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
283/2010. (XII.17.) szekszárdi öh. számú határozat
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 283/2009. (XII.17.) szekszárdi öh.
számú határozat 1. pontját a következık szerint
módosítja:
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„1.
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı
igazgatóját, hogy 68 millió Ft + ÁFA összegő
kölcsönt biztosítson a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
részére 2010. január 01. napjától 2010. szeptember
30. napjáig.
A közgyőlés felhatalmazza a Szekszárdi Víz-és
Csatornamő
Kft.
ügyvezetı
igazgatóját
a
kölcsönszerzıdés aláírására.
Határidı: 2010.
visszafizetésére)”

szeptember

30.

(a

kölcsön

Határidı: 2010. április 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
2./

Közterület bérleti szerzıdés módosítása
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést a közgyőlésnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
43/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
Közterület bérleti szerzıdés módosítása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Önkormányzat és a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft. között 2002. november 29-én
kelt közterület bérleti szerzıdés módosítását
jóváhagyja a határozat melléklete szerint.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
szerzıdés aláírására.
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2. A Közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a szerzıdés módosítást küldje meg az OTP
Bank Nyrt. részére.
Határidı: 2010. április 20.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
3./

Javaslat a 2010. évi bizottsági keret felosztására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: A bizottsági keret felosztását a tavalyi évi döntéshez igazodóan javasolja
meghatározni: Mővelıdési és Oktatási Bizottság: 15 millió Ft, Sport, Ifjúsági-és Civil
Szervezetek Bizottsága: 35 millió Ft, Szociális és Egészségügyi Bizottság: 5 millió Ft, Gazdasági
és Mezıgazdasági Bizottság: 5 millió Ft.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
44/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
2010. évi bizottsági keret felosztása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. számú rendelet 10.
számú mellékletében meghatározott bizottsági
keret (60 millió Ft) összegét az alábbiak szerint
osztja fel:
Mővelıdési és Oktatási Bizottság:

15 millió Ft

Sport, Ifjúsági-és Civil Szervezetek Bizottsága:
35 millió Ft
Szociális és Egészségügyi Bizottság: 5 millió Ft
Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság: 5 millió Ft

2. A bizottsági keretek felhasználásánál figyelemmel
kell lenni az államháztartásról szóló 1992. évi
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XXXVIII.
tv., valamint a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi
ör. elıírásaira.
3. A közgyőlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a költségvetési rendelet soron következı
módosításakor építse be a bizottsági keretek
felosztását.
Határidı: 2010. április 15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
4./

Javaslat VIS NOVA pályázaton való részvétel jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság támogatja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
45/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
VIS NOVA pályázaton való részvétel
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése támogatja a Central Europe program
keretein belül, a környezetbarát technológiák és
tevékenységek támogatása témakörben a VIS
NOVA címő pályázat benyújtását.
2.

A közgyőlés elızetesen kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a város
2011-2014 évi költségvetésében, mint áthúzódó
tétel biztosítja. Az önerı részletes, soronkénti
tervezése az adott költségvetési év tervében
jelenik meg, ezért a közgyőlés felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a konkrét
kötelezettségvállalásig a Céltartalék terhére a saját
erı összegét beállítsa.
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Határidı: 2010. május 7.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı
5./

Javaslat az új konyhai rendszer kialakítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Kéri, hogy Bay Attila ismertesse az elıterjesztést.
Bay Attila: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Máté Péter: Teljesen új engedélyeket kell beszerezni a mőködéshez?
Bay Attila: Jelentıs átalakításról van szó, tehát a szakhatóságokkal is egyeztetni kell. Alapvetıen
a funkciója a konyháknak nem változik meg, tehát nem ugyanaz az engedélyeztetési eljárás, mint
egy teljesen új konyha létrehozatalának, de engedélyeztetési eljárásra ebben az esetben is szükség
van.
Csillagné Szánthó Polixéna: A Babits Mihály Általános Iskola felújított, jól felszerelt konyhája
miért nem került számításba?
Bay Attila: Azért mert emeleten van, lift beépítésére lenne szükség az anyagmozgatáshoz, és az
alapterülete sem elégséges.
Halmai Gáborné: Szó volt arról korábban, hogy az Ipari Park területén, majd arról is, hogy a
Víz-és Csatornamő Kft. korábbi telephelyén valósítanák meg az új létesítményt. Miért nem
ezeken a helyszíneken történik a beruházás, és milyen gazdasági kihatásai voltak az ezekre
vonatkozó vizsgálatnak?
Bay Attila: Megvizsgálták ezeket a lehetıségeket is, és 30 millió forinttal került volna többe az
átalakítás.
Kıvári László: Ezzel a variációval továbbra is biztosított lesz, hogy különbözı rendezvényeket is
kiszolgál a Diákétkeztetési Kft.? Az intézmények ellátásán felül mire lesz még lehetıség?
Ács Rezsı: Jelentıs kapacitással számol az üzleti terv? Ha nı a kapacitás-igény, akkor milyen
lehetıség lesz a megvalósításra?
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Bay Attila: Jelenleg 3600 adag az ellátotti létszám, és az év két hónapjában 15-20 %-kal
magasabb az igény, illetve két hónapban a töredékére csökken. A kapacitásbıvülés ezzel a két
konyhával megoldható, meg van rá a lehetıség. A hőtés mindkét konyhában megoldott, tehát
10000 adagig el tudnak menni. A Fıiskola étkeztetésének ellátására kiírt pályázaton indulni akar
a Diákétkeztetési Kft. Ha megnyerik a pályázatot, akkor a költségek körülbelül 50 millió forinttal
nıhetnek, ha pedig nem, akkor csökkennek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
46/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
Új konyhai rendszer kialakítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megtárgyalta
az
önkormányzati
Közgyőlése
fenntartású intézmények, azok ellátottjai és dolgozói
közétkeztetési feladatainak ellátása érdekében
szükséges intézkedéseket, így különösen a cég üzleti
tervét, a megvalósítással kapcsolatos beruházási
feladatok lebonyolítását, valamint a feladatellátáshoz
szükséges megbízási szerzıdést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Közgyőlés a Szekszárdi Diákétkeztetési Kftnek a beruházással kapcsolatos 15 éves üzleti
tervét jóváhagyja.
2. A Közgyőlés a feladatellátás érdekében a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-t közhasznú
nonprofit Kft-vé alakítja át, felhívja az
ügyvezetıt, hogy az átalakításhoz szükséges
okiratokat a Cégbírósághoz nyújtsa be.
3. A Közgyőlés a 124/2007. (V.24.) szekszárdi öh.
számú, valamint a 161/2007. (VI.21.) szekszárdi
öh. számú, a konyhai rendszer átalakításáról és az
étkeztetési feladatok új rendszerben történı
ellátásáról szóló határozatát megerısíti, és a
beruházás megvalósításához szükséges 70.000 e
Ft önerıt - a 2010. évi költségvetésben megjelölt
módon - biztosítja.
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4. Az Önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft-vel Feladatellátási Megbízási Szerzıdést köt,
melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert,
valamint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezetı igazgatóját.
A megállapodás a jelen határozat elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
5. A Közgyőlés a kialakítandó központosított
fızıkonyha megvalósításának helyszínéül az
alábbi intézményi konyhákat jelöli ki: Baka István
Általános
Iskola,
Gyermeklánc
Óvoda,
hidegkonyhaként: Dienes Valéria Általános Iskola
konyháit.
6. A Közgyőlés hozzájárul, hogy a Diákétkeztetési
Kft. a Raiffeisen Bankkal 427.500 e Ft MFB
refinanszírozott,
valamint
72.500
e
Ft
multidevizás hitelkeret erejéig hitelszerzıdést
kössön.
7. A Közgyőlés – mint alapító tulajdonos - a
hitelszerzıdés
aláírására
felhatalmazza
a
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı
igazgatóját.
8. A Közgyőlés a költségcsökkentés érdekében
felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy készítse elı
és tegyen javaslatot a fızıkonyhák további
összevonására.

Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. április 15.
A 2. pont tekintetében: 2010. április 30.
A 3. pont tekintetében: 2010. május 31.
A 4. pont tekintetében: 2010. április 20.
Az 5. pont tekintetében: 2010. április 30.
(az intézmények értesítésére)
A 6. és 7. pontok tekintetében: 2010.
május 20.
A 8. pont tekintetében: 2010. augusztus
15.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Bay Attila a Diákétkeztetési
ügyvezetı igazgatója

Kft.
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6./

Javaslat pályázat kiírására Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
47/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
Pályázat kiírása a Költségvetési Elszámoló Szervezet
igazgatói állására
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése pályázatot ír ki a Költségvetési
Elszámoló
Szervezet
igazgatói
állásának
betöltésére a határozat mellékletét képezı
pályázati felhívás szerint.
2. A közgyőlés felkéri az aljegyzıt, hogy a pályázati
felhívást tegye közzé a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város hivatalos
honlapján; illetve a Szekszárdi Vasárnap és a
Tolnai Népújság címő sajtóorgánumokban.
Határidı:
Az 1. pont tekintetében: 2010. április 15.
A 2. pont tekintetében: 2010. április 20.
Felelıs:
Az 1. pont tekintetében: Horváth István
polgármester,
A 2. pont tekintetében: Amreinné dr. Gál
Klaudia aljegyzı

7./

Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya
projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II. ütem
elindítása érdekében
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 15 fı – 15 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
48/2010. (IV.15.) szekszárdi öh.
Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya projekt II. ütemének elindítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése megtárgyalta a mőfüves labbdarúgó
pályák és atlétikai pálya projekt állásáról szóló
tájékoztatót, melyet tudomásul vesz.
2.) A közgyőlés az I. ütem kapcsán esedékessé vált
számlákat a rendelkezésre álló kötvénybıl
kiegyenlíti, majd a hitel elbírálását és folyósítását
követıen az összeget feltölti.
3.) A közgyőlés felkéri továbbá a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az I. ütem hitelkérelmének
lebonyolítása érdekében a szükséges rendeletmódosítást a soron következı rendes közgyőlésre
készítse elı, továbbá hogy a Szekszárd, 3802, 3803,
továbbá 3799/7. hrsz-ú ingatlanok értékbecslését
készíttesse el, és a 3799/7. hrsz-ú ingatlan
telekmegosztását kezdeményezze.
4.) A közgyőlés a beruházás II. üteme tekintetében a
hitel felvételhez kapcsolódó eljárást elindítja, felkéri
a Hivatalt a hitelkérelem elıkészítésére. A
hitelkérelemrıl a Közgyőlés a soron következı
rendes ülésen döntést kíván hozni.
5.) A közgyőlés a 349/2008. (XII.19.) szekszárdi öh.
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidı:
A 2., 3. 4. pontok tekintetében: 2010. április 29.
Az 1., 5. pontok tekintetében: 2010. április 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 10 óra 04
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

K m f.

Dr. Haag Éva
alpolgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

