Szám: IV.144-10/2010.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9
óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás
Ákos, Csillagné Szántó Polixéna, Csernus Péter, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai
Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Horváth László, Horváth Jánosné, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba,
Kıvári László, Máté Péter, Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 18 fı
Ülés közben érkezett: Schoeck Károly, dr. Tóth Csaba Attila képviselı
Távolmaradt: Dr. Gaál Zsuzsanna, Jobban Zoltán, Horváth Tibor képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Märcz László beruházási elıadó,
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági és jogi referens,
jegyzıkönyvvezetı
Horváth István: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja a rendkívüli ülést. A meghívóban javaslatot tett a napirendre. Kéri, hogy a képviselık
ismertessék további javaslataikat.
Hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 18 fı
– 18 igen szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:
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NAPIREND

1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének emelése
miatt szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(206. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

2./

Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez
(204. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

3./

Beszámoló a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. üzleti tervének végrehajtásáról
(205. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

4./

Javaslat vis maior pályázat költségeinek és helyszíneinek módosítására
(207. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5./

Javaslat a helyi tömegközlekedés mőködésének 2010. évi támogatására
(208. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:
6./

Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi
pontosításához
(209. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Vagyonkezelıi

Kft.

hitelszerzıdésének

Schoeck Károly 9 óra 27 perckor megérkezik az ülésterembe, jelen van 19 fı képviselı.
1./

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …./2010. (….)
önkormányzati rendelete a szabálysértési és helyszíni pénzbírság legmagasabb
összegének emelése miatt szükséges egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 19 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és megalkotta a következı rendeletet:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének 19/2010. (X.4.) önkormányzati
rendelete a szabálysértési és helyszíni pénzbírság
legmagasabb összegének emelése miatt szükséges
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)

Dr. Tóth Csaba Attila 9 óra 30 perckor megérkezik, jelen van 20 fı képviselı.
2./

Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerzıdés megkötéséhez
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést..
Dr. Horváth Kálmán: A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Milyen céllal venné meg a Víz-és Csatornamő Kft. a zombai ingatlant?
Horváth István: A Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. fogja ellátni a jövıben Zomba és
környékén az ivóvíz és szennyvízszolgáltatást. Ezeken a területeken az Alisca Terra Kft. látja el a
hulladékgazdálkodási szolgáltatást. Szeretnének egy ügyfélszolgálati központot létrehozni, hogy
az ottani lakosoknak ne kelljen beutazniuk Szekszárdra ügyet intézni. Ehhez szeretnék
hozzákapcsolni a Caminus Kft. ügyfélszolgálatát, továbbá tárgyalnak egy televíziós
kábelszolgáltatóval is, hogy adott esetben itt lenne megvalósítható az ı ügyfélszolgálatuk is.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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213/2010. (IX.30.) szekszárdi öh.
Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi
megkötéséhez

szerzıdés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. és
Zomba Község Önkormányzata között kötendı
adásvételi szerzıdés megkötéséhez hozzájárul, és
felhatalmazza Artim Andrásnét a Szekszárdi Víz- és
Csatornamő Kft. ügyvezetıjét, hogy a vevı
képviseletében az adásvételi szerzıdést aláírja.
Az adásvételi szerzıdés a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Artim Andrásné Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft.
ügyvezetıje

3./

Beszámoló a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. üzleti tervének végrehajtásáról
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Kéri, hogy Bay Attila ügyvezetı igazgató ismertesse az elıterjesztést.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja az elıterjesztést.
Bay Attila: Ismerteti az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondja, hogy aláírásra került a hitelkeret
szerzıdés, amely kiegészítésre került az ÁFA finanszírozással.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Halmai Gáborné: Az újonnan megvásárolandó épület funkciója mi lenne? Melyik konyhák
felújítása maradt el? A Fıiskola konyhájának felújítása szerepel-e az összegben?
Horváth István: A Garay étterem épületének megvásárlása megtörtént.
Bay Attila: Valamennyi felújítás az idıbe sem fért bele, valamint a beruházás összegének
módosulása miatt maradt el. A Dienes Valéria Általános Iskola hidegkonyha kialakítása maradt
el, és a jövı évben fog megvalósulni, a Babits Mihály Általános Iskolában lévı fızıeszközöket
pedig az I. Béla Gimnázium és Szakközépiskola kollégiumának konyhájára csoportosítják át. A
Fıiskola konyhájának felújítása várhatóan 49 millió Ft lesz.
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Halmai Gáborné: A Garay étterem funkciójára vonatkozóan nem kapott választ.
Horváth István: Október végén, novemberben visszatérnek ennek a témának a tárgyalására. Most
elsısorban az intézményi feladatellátást végzi a Diákétkeztetési Kft.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés – melynek
létszáma 18 fı – 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:

214/2010. (IX.30.) szekszárdi öh.
Beszámoló a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. üzleti
tervének végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése – mint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
alapító tulajdonosa – a Kft. üzleti tervének részleges
módosulásáról szóló elıterjesztést elfogadja, és az
arról szóló beszámolót jóváhagyja.
Határidı: 2010. szeptember 30.
Felelıs: Horváth István polgármester

4./

Javaslat vis maior pályázat költségeinek és helyszíneinek módosítására
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem kívánja kiegészíteni 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.
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztést.
A polgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Tóthi János: A Mérey u. 29. és a Kálvin téri ingatlanok kikerültek a támogatásból. Mik a tervek
ezeknek a rendbehozatalára? A Csalogány utcai terület helyreállítására mikor kerül sor? A Babits
M. u. 5. és 7. szám alatti ingatlanok rendbehozatalára vonatkozóan milyen tervek vannak? A
Napfény u. 23. szám alatti háznál beszakadt a terméskıfal. Ennek a munkának a benyújtása
mikor történik meg a vis maior támogatásra?
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Märcz László: A Mérey utca és a Kálvin téri ingatlanokat a vis maior bizottság nem minısítette
támogathatónak. A Kálvin téri ingatlanok esetében a tulajdonosokkal kapcsolatban egyeztetnek.
A Barátság utca és a Csalogány utca esetében a bíráló bizottság döntésétıl függ, hogy mikor
tudnak nekiállni a munkának. A Babits M. utca esetében át kell ütemezni a beruházás forrását,
ahhoz, hogy meg tudják kezdeni a munkákat. A Baktai övárok vis maior esemény, a mai napon
lesz a helyszíni szemle, azt követıen meg tudják tenni a bejelentést.
További kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Tóthi János: Kéri, hogy a polgármester úr járjon közbe annak érdekében, hogy a Barátság utca és
a Csalogány utcai felújításra minél elıbb megkapják a támogatást. A Babits M. utcai felújítást
nem lehetne-e garanciális munkaként elvégeztetni a Séd patak felújítását végzı kivitelezıvel?
Kıvári László: A helyzet sajnos nem javult, hanem tovább romlott. A Babits M. utcában meg
fogják támasztani a partfalat.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 20 fı - 19 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Dr. Tóth Csaba Attila nem vett részt a szavazásban.
215/2010. (IX.30.) szekszárdi öh.
A vis maior pályázat költségeinek és helyszíneinek
módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése vis maior támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a 2010. július 31-én történt, elıre nem
látható természeti esemény miatt bekövetkezett
partfal-, és pinceomlás helyreállítására. A
Közgyőlés a szakértıi vélemény és a költségvetés
alapján módosítja a 190/2010.(VIII.19.) szekszárdi
öh. határozatát.
A káresemények helyszíne a Nagybödı u. 10., 10/b,
12., 14. hrsz-ú ingatlanok és a 1099 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú út telekhatárán húzódó
partfal omlások, Mérey u. 29. hrsz-ú ingatlan és a
839/6. hrsz-ú közterület alatt húzódó pinceomlás.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Biztosító
kártérítése

2010. év
15 271875 Ft
0 Ft

%
30
0
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Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

0 Ft
0
35 634 375 Ft 70
50 906 250 Ft 100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján)
tervezett összköltsége: 50 906 250,- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja
biztosítani.
A Közgyőlés nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az
önkormányzat
biztosítással
rendelkezik/nem
rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése

NEM
RELEVÁNS

Biztosítási szerzıdés száma
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget
igényelt / nem igényelt.
Az önkormányzat más – a tulajdonában lévı –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/ nem tudja
ellátni.
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör.
„Általános tartalék” keret elıirányzat terhére
biztosítja.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a
módosított támogatási kérelem benyújtására, az
jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

5./

Javaslat a helyi tömegközlekedés mőködésének 2010. évi támogatására
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Horváth István: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
Kérdés nem volt, a polgármester megnyitja a vitát.
Dr. Hadházy Ákos: A város támogatásának köszönhetıen is beruházások valósultak meg a
városban az autóbusz-közlekedés terén. Vannak még lehetıségek a fejlesztések támogatására.
További hozzászólás nem volt, a polgármester lezárja a vitát.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés - melynek
létszáma 20 fı - 20 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:

216/2010. (IX.30.) szekszárdi öh.
A helyi tömegközlekedés mőködésének 2010. évi
támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyőlése a 2010. évi költségvetésrıl szóló
4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. általános tartalék
kerete terhére a 2010. évben 13.810.000.- Ft
összegő vissza nem térítendı támogatást nyújt a
helyi közösségi közlekedést közszolgáltatásként
végzı Gemenc Volán Zrt. részére. A támogatás
kifizetése két egyenlı részletben, az alábbiak
szerint történik:
I.
részlet kifizetésének határideje: 2010.
október 15.
II. részlet kifizetésének határideje: 2010.
december 15.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati, valamint a normatív állami
támogatást is tartalmazó megállapodás aláírására
és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
összeg kifizetésére.
Határidı: 2010. október 1.
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 9 óra 50
perckor berekesztette, a közgyőlés zárt ülésen folytatta munkáját.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı

