Szám: IV.56-14/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. augusztus 27-én
(csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Papp Máté, Kerekes László, Rácz
Zoltán, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők
Távolmaradását jelezte:

Kővári László képviselő, dr. Mezei László képviselő, dr. Máté
István képviselő

Összesen: 12 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Göttlinger István aljegyző,
Pál József igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. Javasolja az alábbi előterjesztések
napirendre vételét:
- Nyilvános ülésre:

Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés meghosszabbítására
(189. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
- Zárt ülésre:

A Szekszárdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatai
(190. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva FEB elnök
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A polgármester szavazásra teszi fel a 189. sz. előterjesztés felvételére vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott.
Szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett
elfogadott
Szavazásra teszi fel a 190. sz. előterjesztés zárt ülés napirendjére történő felvételére
vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat
mellett elfogadott. Fentiek alapján a közgyűlés az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének … /2015. (…)
önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2.

Testvérvárosi jubileumi ünnepség Bietigheim-Bissingenben
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3.

Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés meghosszabbítására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
4.

Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi
döntések meghozatalára
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

5.

Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6.

A Szekszárdi Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának javaslatai
(190. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének … /2015. (…)
önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

Ács Rezső polgármester: Ismerteti a napirendi pontot, melyben elmondja, hogy az elmúlt
ülésen, augusztus 18-án a közgyűlés rendkívüli ülésén azonnali hatállyal megszüntette a
szerződést az ALFA-NOVA Kft-vel, és értelemszerűen ezt a helyi rendeletben is át kell vezetni.

Rácz Zoltán képviselő ügyrendi hozzászólás: Nem tetszésének szeretne hangot adni, amiért
megint az utolsó pillanatban kapta meg a napirendre tűzendő előterjesztéseket. A múltkori
rendkívüli közgyűlésen egész európainak kezdte érezni magát, meghallgatták egymást,
egymással szót tudtak érteni, de tiltakozik az ellen, hogy most már sorozatban az 5 nap
rendelkezésre álló felkészülési időt a Hivatal nem tartja be. Ezért nagy- tisztelettel és nagy
empátiával, de megvonná a szót virtuálisan, mert ezt így nem tisztességes csinálni.
Megszavazták a múltkor is az előterjesztést amire nem tudott felkészülni. Szeretné kérni,
hogy a jövőben úgy járjanak el, ahogy az SZMSZ előírja.
Ács Rezső polgármester: Néha az élet felülírja az elképzeléseket, a rendkívüli közgyűlésre
vonatkozóan az SZMSZ egyértelműen szabályozza az előírásokat, 24 órával a közgyűlés
megkezdése előtt ki kell küldeni az anyagot. Amit Rácz képviselő úr említett, az a rendes
közgyűléssel kapcsolatos előkészítésre és kiküldésre vonatkozik. A mai ülés rendkívüli
közgyűlés. Szinte az utolsó pillanatban lettek kész azok az anyagok, amelyek most merültek
fel, jelezte már a múltkori közgyűlésen, hogy a távhőszolgáltatási szerződés felmondása
kapcsán lesz még feladat. Felmerültek más témák, a szükséges döntéseket meg kell hozni,
nem szabad várni.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Máté Péter a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendeletmódosítást támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott, és
megalkotta az alábbi rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
24/2015.
(IX.1.)
önkormányzati
rendelete
a
távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.

Testvérvárosi jubileumi ünnepség Bietigheim-Bissingenben
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: Felkéri Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatokért felelős kollégát,
hogy tájékoztassa a közgyűlést a testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulójának
megünnepléséről, a delegáció összeállításáról.
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: A tegnapi nap folyamán sikerült
egyeztetni a testvérváros főpolgármesteri kabinetének vezetőjével, akitől megkérdezte, hogy
hány tagú delegáció kiutazására számítanak Szekszárd részéről. Figyelembe tartva az ő
delegációjuk létszámát - ami akkor 17 fő volt - ettől nem szeretne eltérni. Annyi különbséget
jelzett neki, hogy ők repülővel érkeztek. Náluk a kiutazás az előzetes tervek alapján
kisbuszokkal és/vagy személyautóval történne, hivatali gépjárművekkel természetesen, és
jelezték, hogy igazából nincs létszámkorlát. Felvette már a kapcsolatot azon civil szervezetek,
egyesületek és intézmények vezetőivel, akik itt fogadtak szintén vendéget júniusban, illetve
már évek óta kiváló kapcsolatot ápolnak. Ezek alapján a Katolikus Egyházközség részéről
érkezne 1 fő, a Mondschein kórus vezetőségéből 1 fő. A Garay Gimnázium igazgatónőjével is
beszélt, hiszen nekik is évtizedes kapcsolatuk van, illetve az öregfiúk kézilabdacsapatnak
szintén 25 éves kapcsolatuk van, akik már fogadtak vendéget. Tervei szerint vinne magával
egy szakácsot, aki egy magyar menüt állítana össze az ünnepségen. Kovács János
mesterszakács úr lenne, aki már többször járt a testvérvárosi programokon, ezért örömmel
fogadta a felkérést és neki is állt előzetesen a felkészülésnek.
Ács Rezső polgármester: Polgármester, alpolgármester delegálását javasolja, továbbá 4 főt
javasol a közgyűlésből delegálni erre az útra, 2 fő a többségi frakcióból, és 2 fő pedig az
ellenzék részéről.
Zaják Rita képviselő: A hivatali dolgozók is benne vannak a létszámkeretben?
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok felelőse: Jegyző asszony delegálásáról volt még szó,
aki a Hivatalt képviseli, és saját maga, mint tolmács és szervező.
Ács Rezső polgármester: Arra kér mindenkit, hogy hétfőn 16 óráig adják le a részt venni
szándékozók nevét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
173/2015. (VIII. 27.) határozata
Testvérvárosi jubileumi ünnepségen történő részvételről
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1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja Bietigheim-Bissingen város meghívását a 2015.
október 9-12. közötti testvérvárosi jubileumi ünnepségre és az
alábbi személyeket javasolja a kiutazó delegáció tagjai közé:
Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester
4 fő képviselő
dr. Varga Katalin jegyző
Berlinger Attila kommunikációs referens, tolmács
2.) A Közgyűlés egyúttal felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
külföldi kiutazásokkal kapcsolatos előkészületeket tegye meg,
és gondoskodjon a költségek kifizetéséről a 2015. évi
költségvetés egyéb általános kiadásaiban szereplő „Nemzetközi
kapcsolatok” címén betervezett előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

3.

2015. október 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés meghosszabbítására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Ács Rezső polgármester: A gyermekétkeztetési szerződés meghosszabbításáról szóló javaslat
a Szent László Szakképző Iskolánál lévő Szűcs és Társa által üzemeltetett konyha
vonatkozásában lenne, 1 éves hosszabbítást javasol. Az eszközök a cégnek a tulajdonában
vannak. Most megoldásként az átmeneti időszakra javasolja, hogy hosszabbítsanak
szerződést a céggel. Ha esetleg előkerülnek olyan témák, amely üzleti érdeket sért, akkor
zárt ülést kell elrendelni. Egyeztetett a Szakképző Központ vezetőjével, ők is az egy éves
hosszabbítást tartanának szerencsésnek, de nekik még a felettes szerveikkel ezt az
elképzelést jóvá kell hagyatni. Annyiban módosítaná ezt a szerződést, hogy nem 60, hanem
90 napos felmondási határidőt javasol a közgyűlésnek. Kéri a bizottsági vélemény
ismertetését
Máté Péter a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese: A Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket
Zaják Rita képviselő: A múltkor elhangzott, hogy a Diákétkeztetési Kft. „felvirágoztatásának”
szinte kizárólag egyetlen lehetséges módja az, hogy bővíteni kell az adag mennyiséget,
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bővíteni kell a piacot. Most adódott egy lehetőség és nem érti, hogy most miért nem a
Diákétkeztetési Kft. folytatja a tevékenységét.
Ács Rezső polgármester: A közgyűlés egy szakértői anyag megismerését, meghallgatását
követően hozott egy döntést, amely szerint zajlik a felhívás közzététele és megfogalmazása a
közétkeztetés területén. Szeretné azt látni, hogy ezt a tevékenységet lehet-e jobb formában
elvégezni és lehet-e úgy végezni, hogy a városnak valamilyen szintű haszna és bevétele
legyen ebből. A jelenlegi helyzetben ez lenne a legcélravezetőbb megoldás, hiszen nem
tudni, hogy annak az eljárásnak mi lesz a végeredménye, utána lehet hosszabb távon ezen a
területen gondolkodni. Felfüggeszti a napirendi pontnak a nyilvános ülésen való tárgyalását,
és zárt ülés elrendelésére tesz javaslatot.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott.

A polgármester a nyilvános ülést 15 óra 35 perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen
folytatja a munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

6
0827jkz

