Szám: IV.64-1/ 2013.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. január 24-én (csütörtökön) 13
óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté
Péter, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth Gyula, Zaják Rita képviselık
Összesen: 12 fı
Távolmaradását jelezte:

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Ilosfai Gábor
képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné Dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı
Dr. Haag Éva: Horváth István polgármester távollétében – felhatalmazás alapján - köszönti a
megjelenteket, megállapítja, hogy 12 fı képviselı jelen van, a közgyőlés határozatképes,
megnyitja a rendkívüli ülést.
Zaják Rita: Mi indokolta a mai rendkívüli ülés összehívását?
Dr. Haag Éva: Az 1. napirendi pont kapcsán szükséges a mai napon dönteni, ennek okát az
elıterjesztés tárgyalása során meg fogják indokolni. Jövı héten nem lesz rendes közgyőlés.
A napirenddel kapcsolatban módosító javaslat, kiegészítés nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó javaslatot, melyet
a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi
napirendet állapította meg:
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1.

Javaslat az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által részben történı
átvállalásához szükséges döntések meghozatalára
(11. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

2.

Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára
(12. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3.

Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület elnevezések
felülvizsgálatát ellátó munkacsoport felállítására
(13. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4.

Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása”
pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására
(14. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

1.

Javaslat az Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által részben
történı átvállalásához szükséges döntések meghozatalára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Ács Rezsı: Az 5000 lakos feletti települések esetében is megkezdıdtek az adósságrendezési
eljárások. A Belügyminisztériumban vettek részt egy tájékoztatón, egy ütemtervet kaptak
arról, hogy a következı 6 hónapban milyen lépéseket, milyen határidıre kell megtenni ahhoz,
hogy az adósságrendezési eljárás lefolytatható legyen. Ezen a tájékoztatón azt az információt
kapták, hogy a településekkel február második felében kerül sor egyeztetésre. Ehhez képest a
héten kaptak egy értesítést, hogy Szekszárd esetében január 24-én, a mai napon 15 órakor
kerül sor a Kormányhivatalban az egyeztetésre, melyen a Belügyminisztérium, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részérıl a szakmai stáb tagjai vesznek részt. A
mai napon egyeztetnek arról, hogy mely adósságelemeket milyen mértékben érinti az állami
átvállalás. A tárgyalásokat követıen születhet majd meg a megállapodás, melyet a
közgyőlésnek újra tárgyalnia kell. A mai napon szükséges az elıterjesztésben szereplı
felhatalmazás elfogadása, hogy a mai egyeztetı tárgyaláson részt tudjanak venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal, elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 9/2013.(I.24.) határozata az Önkormányzat
adósságállományának Magyar Állam által részben történı
átvállalásához szükséges döntések meghozataláról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban költségvetési
törvény) 72-75.§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történı átvállalását
igénybe kívánja venni.
2.
A közgyőlés kijelenti, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére, teljesítésének biztosítására szolgál.
3.
A
közgyőlés
kinyilvánítja,
hogy
a
Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelı, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról.
4.
A közgyőlés az adósságátvállalással összefüggésben
felhatalmazza a polgármestert, hogy
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75.§-ai szerinti
nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képezı, hitelviszonyt
megtestesítı értékpapírokat a költségvetési törvény 72.§ (6)
bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel –
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74.§ (5) és (6) bekezdése szerinti
megállapodásokat kösse meg.
5.
A közgyőlés utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseirıl a soron
következı ülésen tájékoztassa a közgyőlést.
Határidı:
Felelıs:

2013. június 23.
Horváth István polgármester
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2.

Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Göttlinger István: A mai közgyőlés napirendjére azért került fel az elıterjesztés, mivel
sürgıs döntést kell hozni ebben az ügyben is hozni. Az intézményvezetık által kötött
szerzıdések kapcsán szerzıdı félként az intézmény vezetıje helyett az önkormányzat lép be,
mint megrendelı. Nemcsak a felek személyében történt változás, ezért a szerzıdéseket felül
kell vizsgálni.
Kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Ács Rezsı: A határozati javaslatot javasolja a tekintetben módosítani, hogy ne csak a
polgármestert, hanem az alpolgármestereket is hatalmazza fel a közgyőlés a szerzıdések
felülvizsgálatával kapcsolatban.
Zaják Rita: Az összes szerzıdés átvizsgálásra kerül. A közgyőlés tagjait tájékoztatják mielıtt
az új szerzıdéseket megkötik?
Dr. Haag Éva: A határozati javaslatban nem ez szerepel.
További hozzászólás nem volt, az alpolgármester a vitát lezárja.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosító javaslattal együtt,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következı határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 10/2013.(I.24.) határozata az egyes
intézményi szerzıdések felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestereket, mint az
önkormányzat tulajdonosi képviselıit, hogy az egyes
önkormányzati fenntartású intézményekben az intézményvezetı
által megkötött szerzıdéseket vizsgáltassák felül, és azokat az
önkormányzat, mint mőködtetı nevében szükség szerint
módosítsák, egészítsék ki illetve amennyiben azt az
önkormányzat, mint mőködtetı gazdasági érdekei megkívánják
mondják fel.
Határidı:
Felelıs:
3.

2013. február 28.
Horváth István polgármester

Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület
elnevezések felülvizsgálatát ellátó munkacsoport felállítására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
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Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Dr. Tóth Csaba Attila: A közgyőlés tagjait is delegálhatják a munkacsoportba?
Dr. Haag Éva: Nincs elıírás arra, hogy a munkacsoportnak hány tagja lehet. Civil
szervezetek is tehetnek javaslatot.
További kérdés nem volt, az alpolgármester megnyitja a vitát.
Zaják Rita: Dr. Tóth Csaba Attila képviselıt és a Civil Kerekasztal által delegált személyt
javasolja a munkacsoport tagjává megválasztani.
Kıvári László: Törvényi kötelezettségnek megfelelıen nézné át a munkacsoport a jelenlegi
közterület, illetve intézményi elnevezéseket. Ha ebben van valamilyen vita, akkor a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását kell kérni. Az elıterjesztésben szereplı személyek ezt
a feladatot tökéletesen el tudják látni.
Ács Rezsı: Az utcanevek megváltoztatása a közgyőlés hatásköre, a közgyőlési elıterjesztés
tárgyalásakor lehetısége lesz a képviselıknek javaslatot tenniük. Javasolja a munkacsoport
tagjává választani Németh Juditot, a megyei könyvtár megbízott igazgatóját.
Dr. Tóth Csaba Attila: Szívesen részt venne a szakmai munkában. Szekszárdon volt már
ilyen irányú változás, de a folyamat nem ment teljesen végbe.
Dr. Horváth Kálmán: Elsısorban azt kell eldönteni, hogy szakmai kérdésnek tekintik-e,
hogy melyik utcaneveket változtassák meg. Ha képviselıket is delegálnak, akkor javasolja,
hogy a FIDESZ részérıl több képviselıt delegáljanak.
Dr. Haag Éva: Szakmai alapon javasolják létrehozni a munkacsoportot.
Kıvári László: Javasolja, hogy a közgyőlés tagjai a munkacsoportban ne vegyenek részt,
elsı körben a szakemberekbıl álló munkacsoport tegyen javaslatot. Ehhez bárki hozzáteheti
majd még a javaslatát.
Ács Rezsı: Ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le. A közgyőlési tárgyalás elıtt a
bizottságok még véleményezik az elıterjesztést, a bizottsági és a közgyőlési tárgyalás során
lehetıség lesz még arra, hogy minden képviselı elmondja a véleményét.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 12 fı – 12 igen szavazattal elfogadott és a vita szakaszt lezárta.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Dr. Tóth Csaba Attila delegálására vonatkozó
javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 2 igen szavazattal, 4 nem
szavazattal, 6 tartózkodás mellett elvetett.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel Németh Judit delegálására vonatkozó javaslatot,
melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12 fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 12
fı – 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 11/2013.(I.24.) határozata a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterület elnevezések
felülvizsgálatát ellátó munkacsoport felállításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı
közterület elnevezések felülvizsgálatára munkacsoportot hoz
létre.
2.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkacsoport tagjának az alábbi személyeket kérje fel:
Nagy László történelem tanár,
Ódor János Gábor múzeum igazgató,
Dr. Várady Zoltán levéltári igazgató, és
Németh Judit mb. könyvtár igazgató
3.
A Közgyőlés felkéri a munkacsoportot, hogy tegyen
javaslatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
megváltoztatni szükséges (a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthetı) közterületek körére.
Határidı: 1., 2. pont tekintetében: 2013. január 31.
3. pont tekintetében: 2013. február 15.
Felelıs: Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
Dr. Hadházy Ákos 13 óra 50 perckor távozik az ülésterembıl, jelen van 11 fı képviselı.
4.

Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos
átalakítása” pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A)
önerı
biztosításának
jóváhagyására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. A mai napon szükséges dönteni az önerı
biztosításáról, hogy 25-én be tudják nyújtani a pályázatot.
Märcz László: A határozati javaslatban az ÁFA sorában elírás történt, a tizedes vesszı rossz
helyen szerepel.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita: A pályázat LED technológiára vonatkozik. Ilyen formában kerül beadásra a
pályázat vagy késıbb döntenek a technológiáról? A LED technológiáknál már hatékonyabb
módszerek is vannak. A tanulmányban vizsgáltak több technológiát?

6

kgy0124jkv

Märcz László: Többféle technológiát megvizsgáltak, emellett döntöttek. 25% megtakarítást
garantálnak ennél a technológiánál, a többi esetében még nem ismert a megtakarítás mértéke.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az. 1. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 12/2013.(I.24.) határozata a „Szekszárd
Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos
átalakítása I.” pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı
biztosításának jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd I” címő pályázat
benyújtását.
A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV
közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı
közterületek helyrajzi számain.
A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I”
A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerősítése
Nettó (Ft)
A beruházás
mőszaki
megvalósításának
tervezett költsége
A teljes
beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elszámolható
költsége
Az önkormányzati
saját erı összege
(15%), melynek
forrása saját forrás
A KEOP forrásból
származó támogatás
igényelt összege

ÁFA (Ft)

Bruttó (Ft)

370 373 011,0

100 000 714,0

470 373 725,0

425 196 850,0

114 803 150,0

540 000 000,0

63 779 527,0

17 220 473,0

81 000 000,0

361 417 322,0

97 582 168,0

459 000 000,0

2.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét - bruttó 81 000 000 Ft-ot - a
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2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék elıirányzata terhére
biztosítja és a költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.
Határidı:
Felelıs:

2013. január 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 11 fı – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadott és a következı
határozatot hozta:
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
közgyőlésének 13/2013.(I.24.) határozata a „Szekszárd
Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos
átalakítása II.” pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı
biztosításának jóváhagyásáról

1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A konstrukcióra
történı, "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása
energiatakarékos átalakítása Szekszárd II” címő pályázat
benyújtását.
A megvalósítási helyszín pontos címe: Szekszárd MJV
közigazgatási területe, a pályázat mellékletét képezı
közterületek helyrajzi számain.
A projekt megnevezése: "Szekszárd Megyei Jogú Város
Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II”
A projekt konstrukciószáma: KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerősítése.

A beruházás
mőszaki
megvalósításának
tervezett költsége
A teljes
beruházásnak a
támogatás
szempontjából
elszámolható
költsége
Az önkormányzati
saját erı összege
(15%), melynek
forrása saját forrás
A KEOP forrásból
származó
támogatás igényelt
összege
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Nettó

ÁFA

Bruttó

138 004 907,0

37 261 316,0

175 266 223,0

165 354 330,0

44 645 670,0

210 000 000,0

24 803 149,0

6 696 851,0

31 500 000,0

140 551 181,0

37 948 819,0

178 500 000,0
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2.
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét - bruttó 31 500 000 Ft-ot - a
2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék elıirányzata terhére
biztosítja és a költségvetésben elkülönítetten szerepelteti.
Határidı:
Felelıs:

2013. január 30.
Horváth István polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester az ülést 13 óra 53
perckor berekeszti.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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