SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Ikt.szám: III. 1930-1/2010.

JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2010. november 12-én 8 óra 25 perckor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, Dr. Hadházy Ákos, Dr.
Tóth Csaba Attila bizottsági tag

Távolmaradt:

Ilosfai Gábor, Csernus Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Szabó Zsolt bizottsági tag,
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens,
Frey Tímea pályázati referens,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Varga András jegyzıkönyvvezetı

Meghívott:

Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
ügyvezetıje

A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 25 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja, hogy a 2. sz. napirendi pontot tájékoztatóként tárgyalja a bizottság,
mivel a Közgyőlésen le fogják venni a napirendrıl az elıterjesztést.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a teljes napirend elfogadására vonatkozó javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

NAPIREND
1./ napirendi pont
Projekt (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) megvalósításának megkezdése saját kockázatra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
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2./ napirendi pont
Tájékoztató a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
(írásbeli elıterjesztés)
3./ napirendi pont
Munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-tıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(írásbeli elıterjesztés)
4./ napirendi pont
A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
(írásbeli elıterjesztés)

ZÁRT ÜLÉS

5./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra I.
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
6./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére az
alapító okirattól eltérı mértékő kötelezettségvállalásra II.
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)
7./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás az Alisca Terra Kft. ügyvezetıje részére az alapító okirattól
eltérı mértékő kötelezettségvállalásra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Meghívott: Artim Andrásné az Alisca Terra Kft. ügyvezetıje
(írásbeli elıterjesztés)

1./ napirendi pont
Projekt (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) megvalósításának megkezdése saját kockázatra
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Frey Tímea pályázati referens
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. ügyvezetıje
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Frey Tímea: A 2. fordulós anyagot október 7-én fogadták be. A támogatási szerzıdés
megkötése jövı év márciusában várható. A beruházást meg lehet kezdeni, de ennek a
kockázata az önkormányzatot terheli.
Artim Andrásné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kivitelezésre lezajlott a közbeszerzési
eljárás és kiválasztásra került a nyertes cég.
Máté Péter: Hogyan történik a fizetés?
Frey Tímea: Ütemezetten, két havonta lehet részszámlát benyújtani.
Máté Péter: A finanszírozást meg tudja oldani az önkormányzat?
Frey Tímea: A beruházás értéke nettó 325 millió Ft. Az átadott csatornahossz arányában fog
számlázni a szállító. Ha megkötésre kerül a támogatási szerzıdés, onnantól kezdve lehetıség
lesz a szállítói finanszírozásra.
Kıvári László: Az idı most alkalmas a munkakezdésre. Célszerő lenne, ha Gazdasági
Igazgatóság vezetıje a közgyőlésen tájékoztatná a képviselıket a pénzügyi finanszírozásról.
Dr. Tóth Csaba Attila: A saját kockázat felvállalása kérdıjeleket fog felvetni a
városlakókban. Körül kellene járni ezt a kérdést. Mi történik akkor, ha nem nyer a pályázat?
Szabad-e az önkormányzatnak ezt a kockázatot felvállalni? Van-e erre alapos indok?
Kıvári László: A közgyőlés zárt ülésen fogja tárgyalni a kérdést. A polgármester úr bízik
abban, hogy nyerni fog a pályázat. A kockázati tényezı mértékérıl a gazdasági igazgató tudna
tájékoztatást adni.
Máté Péter: Ha nem nyer a pályázat, akkor hitelbıl kell finanszírozni a beruházást.
Kıvári László: Gyakorlatilag a márciusig elvégzett munkát kell kigazdálkodja az
önkormányzat. Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az
igazgatóság-vezetı úr adjon tájékoztatást a kockázati tényezık mértékérıl.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
22/2010. (XI.12.) GPB határozat
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 projekt megkezdése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottsága
támogatja
a
csatornahálózat
bıvítése,
valamint
a
települési
szennyvíztisztítóban keletkezı szennyvíziszap hasznosítását
célzó komposztáló kiépítése tárgyú projekt megvalósításának
megkezdését saját kockázatra. A Bizottság felkéri a
Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság vezetıjét,
hogy adjon tájékoztatást a kockázati tényezık mértékérıl.
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Határidı: 2010. november 12.
Felelıs: Kıvári László elnök
2./ napirendi pont
Tájékoztató a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történı csatlakozásról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Kıvári László: Bár november 25-én lesz a Társulás alakuló ülése, abban maradtak a
frakcióülésen, hogy mivel nem áll rendelkezésre elegendı információ, a közgyőlésen levételre
kerül az elıterjesztés. Az éves tagdíj nagysága 700.000.- Ft, a megtérülést meg kell vizsgálni.
Az ötlet egyébként támogatandó.
Máté Péter: Egész évben mőködtetnék a zarándokutat?
Berlinger Attila: Márciustól októberig.
Máté Péter: Milyen szállásigényt követel meg? A zarándok fizet, vagy sem? A feltételeket
pontosan meg kell vizsgálni.
Berlinger Attila: Az alpolgármester asszony részvételével több egyeztetés is zajlott ebben a
kérdésben. A tagdíj a társulás fenntartásához kell. A kezdeményezésnek inkább turisztikai,
mint vallási jellege van. Szekszárdon is kell majd valaki, aki koordinálja a kérdést. A
szálláshely feltételeket a városnak kell biztosítani. Elmondja, hogy késıbb is lehet majd
csatlakozni a társuláshoz, ha az alakulásig nem dönt a testület.
A bizottság határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

3./ napirendi pont
Munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-tıl
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az elıterjesztést.
Kıvári László: A KESZ átszervezése folyamatban van, ezért is célszerő, hogy a feladat
visszakerüljön az önkormányzathoz.
További hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
23/2010. (XI.12.) GPB határozat
Munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok átvétele a
KESZ-tıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a
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Közgyőlésnek a munkavédelmi és tőzbiztonsági feladatok
KESZ-tıl történı átvételére vonatkozó javaslatot.
Határidı: 2010. november 12.
Felelıs: Kıvári László elnök

4./ napirendi pont
A Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. kérelme
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A bizottság elnöke szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
24/2010. (XI.12.) GPB határozat
Szekszárdi Vízmő Kft. kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja a Szekszárdi
Víz- és Csatornamő Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.)
kérelmét és a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdése alapján a mőjégpálya
üzemeltetése kapcsán, 2010. november 11-tıl 2011. február
28-ig terjedı idıszakban 2 db pavilon bérleti díjának
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2010. november 30.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

A bizottság elnöke további napirendi pont nem lévén a nyilvános ülést 8 óra 45 perckor
berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.

k . m . f.
Kıvári László
GPB elnök
Készítette:
Varga András
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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