Szám: IV.56-18/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. november 19-én
(csütörtökön) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 1.)
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László, Kővári László, Rácz Zoltán, Pap
Máté, Szabó Balázs, Zaják Rita, dr. Tóth Gyula képviselők
Összesen: 13 fő
Távolmaradását jelezte: dr. Mezei László, Ferencz Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:
dr. Fenyőházi Elemér az E.R.Ö.V. Zrt. jogi tanácsadója

Ács Rezső polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 13 fő képviselő jelen
van, a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
A napirendhez kapcsolódóan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjére vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett
elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 13 fő – 11 igen szavazattal, 1 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és egyúttal az alábbi napirendet állapította
meg:
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NAPIREND
1.

Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a
kárpátaljai magyarok részére
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

2.

Javaslat az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
3.

Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

4.

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

5.

Javaslat egyezség kötésére a Szekszárdi Vízmű Kft. „f.a.” ellen indított felszámolási
eljárásban
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

1. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a
kárpátaljai magyarok részére
(255. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Szekszárd Város Nagybereg
települést támogatta az idei évben saját költségvetési keretéből. A Megyei Jogú Városok
Szövetsége úgy döntött, hogy közös alapot képez a települések, kistérségek támogatására. A
Szövetség elnöke kérte, hogy a következő heti ülésre döntsék el a települések, részt kívánnake venni a folyamatban. Maga a cél támogatható, 5 millió Ft a keret, mely a 2016. évet terhelné.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját az ügyben.
Kővári László képviselő: A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett. A polgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés- melynek létszáma 13 fő- 13
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
244/2015. (XI.19.) határozata
támogatás biztosításáról a kárpátaljai magyarok részére a
Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
5.000.000 Ft összegű támogatást biztosít a Kárpátalján élő
magyarok megsegítésére a Megyei Jogú Városok Szövetségén
keresztül.
2. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás
összegét a 2016. évi költségvetés tervezésekor építse be.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatás
átadásával kapcsolatos okiratok aláírására, a jegyzőt pedig az
okiratok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

1. pont: 2015. november 19.
2-3. pont: 2016. február 28.
1. és 3. pont: Ács Rezső polgármester
2. és 3. pont: dr. Varga Katalin jegyző

2. Javaslat az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A víziközmű törvény megjelenése óta minden víziközmű vagyontárgy
önkormányzati vagy állami tulajdonba került, amik átvételére ki kellett jelölni egy szolgáltatót.
Ezt a tevékenységet az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján látja el
Szekszárd város. Miután hamarosan elkészül az új vízbázis, a szerződést módosítani szükséges,
az új műtárgyat be kell emelni a vagyontárgyak közé. Kéri a bizottsági elnöktől a határozat
ismertetését.
Kővári László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 3. pontjának módosításával, mely
szerint alapszerződésnek a 2014. decemberben módosított alapszerződést vegyék alapul.
A polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban megnyitja a kérdés szakaszt.
Rácz Zoltán képviselő: Megkérdezi, hogy a közel 6 milliárd Ft-os vagyontárgy átadás után
további 5 milliárd Ft-os vagyontárgy-átadásra kerül sor. A vagyon bérlése havi 9 millió Ft.
Kérdése, hogy ez a módosítás érinti a bérlést?
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dr. Fenyőházi Elemér az E.R.Ö.V. Zrt. jogi tanácsadója: A 9 millió Ft-os bérlés nem a víziközmű
vagyonra vonatkozik, hanem az E.R.Ö.V. használatában lévő egyéb vagyontárgyakra (épületek,
autók stb.). A víziközmű-vagyon (a vezetékrendszer, kutak, stb.) használati díja a Szekszárdon
elfogyasztott víz- és szennyvízmennyiség köbméterenkénti 5 Ft-os ára.
Zaják Rita képviselő: A köbméterenkénti 5 Ft-os ár az önkormányzat által, vagy központilag
meghatározott fix ár?
dr. Fenyőházi Elemér az E.R.Ö.V. Zrt. jogi tanácsadója: A használati díj meghatározását
tartalmazta az előző szerződés-módosítás, melyet az E.R.Ö.V. Zrt. tulajdonosai döntötték el.
Zaják Rita képviselő: Országos viszonylatban milyen árnak számít ez a használati díj?
dr. Fenyőházi Elemér az E.R.Ö.V. Zrt. jogi tanácsadója: Teljesen változóak a használati árak,
nem mindegy, hogy dombos részen történik a szolgáltatás vagy sík vidéken.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester lezárja a vita szakaszt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság módosító javaslatával, melyet a Közgyűlés-melynek létszáma 13 fő- 10 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
245/2015. (XI.19.) határozata
az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés
módosításáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Önkormányzat és az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. között létrejött
Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását az alábbi
módosítással elfogadja:
- A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Jelen módosítás Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése
108/2013.(V.30.)
határozatával elfogadott és a 264/2014.(XII.18.) határozatával
módosított alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem
érintik, Felek az abban
foglaltakat
magukra
nézve
továbbra is kötelezőnek tekintik.”
2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okirat
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. november 20.
Ács Rezső polgármester
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 8 óra 20
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja a munkáját.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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