Szám: IV.144-4/2010.

JEGYZİKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 13-án (csütörtökön) 9 óra
15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:
Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Balás Ákos, Csillagné Szántó
Polixéna, Csernus Péter, Halmai Gáborné, Dr. Hadházy Ákos, Horváth László, Horváth Tibor,
Horváth Jánosné, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba, Kıvári László Máté Péter, Schoeck Károly,
Tóthi János, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 17 fı
Távolmaradását jelezte: Horváth István polgármester
Távolmaradt: Dr. Gaál Zsuzsanna, Fajszi Lajos, Jobban Zoltán, Dr. Horváth Kálmán, Dr. Tóth
Csaba Attila képviselı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Szeleczki József igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Rikk Rita testületi referens, jegyzıkönyvvezetı

Dr. Haag Éva: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyőlés határozatképes,
megnyitja az ülést. Bejelenti, hogy Horváth István polgármester úr távollétében az ülést ı vezeti.
Javasolja, hogy a közgyőlés vegye fel napirendjére a kiküldött anyagban szereplı 107. sz.
elıterjesztést, továbbá a kiosztott anyagban szereplı 108. számú elıterjesztést zárt ülésre.
Hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel javaslatát a 107. és 108. számú elıterjesztések zárt ülés
napirendjére történı felvételére vonatkozóan, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 17
igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendet, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı – 17 igen
szavazattal elfogadott, és a következı napirendet állapította meg:

2

NAPIREND

1./

Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének
elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének módosítása
(106. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

ZÁRT ÜLÉS

2./

Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(100. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetı igazgatója
Ács Rezsı FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3./

ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(101. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Artim Andrásné az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetı igazgatója
Kıvári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4./

Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(102. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgatója
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

5./

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(103. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetı igazgatója
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
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6./

Szekszárdi Turisztikai Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(104. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetı igazgatója
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

7./

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2009. évi mérlegbeszámolója
(105. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester
Elıadó: Kerekes László a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetı igazgatója
Fajszi Lajos FB elnök
Póla Zoltán könyvvizsgáló

8./

88/2010. (IV.29.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítése
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

9./

Fellebbezés felterjesztése
(107. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

10./

Javaslat megállapodás-tervezet jóváhagyására az ISPA/KA projekt megvalósítása során
keletkezett tartozás megfizetésérıl
(108. számú elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Dr. Haag Éva: Javasolja, hogy a közgyőlés zárt ülés tartásával folytassa munkáját.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel javaslatát, melyet a közgyőlés – melynek létszáma 17 fı –
17 igen szavazattal elfogadott.
A közgyőlés 9 óra 20 perctıl 11 óra 05 percig zárt ülést tartott, melyen meghozta a 91-102/2010.
(V.13.) szekszárdi öh. számú határozatait.

11./

Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének
elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének
módosítása
Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Amreinné dr. Gál Klaudia: Ismerteti az elıterjesztést.
Ilosfai Gábor: A Pénzügyi Bizottság tárgyalásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztést.
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Kıvári László: A Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az
elıterjesztést.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselık tegyék fel kérdéseiket.
Ilosfai Gábor: Az elsı határozati javaslatban szereplı hitel összegét módosítják, és ehhez
felvesznek még 240 millió Ft összegő hitelt?
Amreinné dr. Gál Klaudia: Nem változtatják meg a hitelt az elsı javaslatban, csak módosítják az
önrész helyrajzi számának változása, illetve a biztosíték változása miatt. Szükséges továbbá a II.
ütemhez kapcsolódó hitelfelvételrıl dönteni.
Halmai Gáborné: Mely ingatlanokat biztosították fedezetül? A kötelezettségvállalások
tekintetében hogy áll az önkormányzat?
Dr. Haag Éva: Az elıterjesztés szöveges részében szerepel, hogy mely ingatlanokról van szó.
Tóthi János: Kétszer fognak szavazni az elıterjesztésre?
Dr. Haag Éva: Kettı határozati javaslat van az elıterjesztésben, és mindkettıre külön szavaznak.
Amreinné dr. Gál Klaudia: A költségvetési rendelet szerint a kötelezettségvállalás felsı határa
1.277.569 ezer forint.
Halmai Gáborné: Már eddig is történtek kötelezettségvállalások, ezért jó lenne pontosan tudni,
hogy a többi kötelezettségvállalás hogyan alakul?
Amreinné dr. Gál Klaudia: A költségvetési rendeletben szereplı összeg az költségvetés
készítéséig vállalt kötelezettségekkel már számol.
Pál József: A költségvetési rendelet 12. számú melléklete részletesen tartalmazza a vállalt
kötelezettségeket. A jelenlegi kötelezettség 20 évre elosztva jelenik meg a költségvetésben.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az elsı határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 18 fı – 17 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Schoeck Károly nem vett részt a szavazásban.
103/2010. (V.13.) szekszárdi öh.
Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya projekthez kapcsolódó közgyőlési
döntések módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése
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I. a mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya építésérıl szóló a 38/2010. (III.4.)
szekszárdi öh. számú határozatával módosított
277/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú
határozatának 1. pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„1. A hitelcél jóváhagyása, a
költségelıirányzatának elfogadása

beruházás

A Közgyőlés jóváhagyja az OLLÉ program
keretében megvalósuló beruházást az alábbi
paraméterekkel.
A beruházás megnevezése: mőfüves
labdarúgópálya-építés
1 db nemzetközi + 2
A megépülı pálya típusa:
db futsal
Helyszíne:
7100 Szekszárd, Sport u. HRSZ:
3802., 3803/3.
Az 5% saját forrást a 7100 Szekszárd, Sport u.
HRSZ: 3803/3. ingatlan testesíti meg, mely a
beruházás helyszíne.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (5%, melyet 3803/3 hrsz
ingatlan teljesít)
Hitel (95 %)

11.329.423
214.695.368

Támogatásból igényelt összeg

0

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Költségelıirányzat összesen

226.024.791

„
II. A mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású
atlétikai pálya építésérıl szóló a 38/2010. (III.4.)
szekszárdi öh. számú határozatával módosított
277/2009. (XII.17.) szekszárdi öh. számú
határozatának 3. pontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
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„3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról
A Közgyőlés eldönti, hogy a hitel biztosítékául a
következı
önkormányzati
tulajdonban
lévı
ingatlanok kerülnek nevesítésre:
7100 Szekszárd, 3785., 3787., 3789/3, 3803/3”
III. Felkéri a Hivatalt a hitelkérelem módosításával
kapcsolatos feladatok elvégzésére. A Közgyőlés
felhatalmazza továbbá a polgármestert a hitelkérelem
módosításával kapcsolatos nyomtatványok aláírására,
az aljegyzıt ezek ellenjegyzésére.
Határidı: 2010. május 13.
Felelıs: Horváth István polgármester
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a közgyőlés –
melynek létszáma 17 fı – 13 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
104/2010. (V.13.) szekszárdi öh.
Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
(OLLÉ) keretében épülı mőanyag borítású
nemzetközi atlétikai pálya finanszírozása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyőlése az Országos Labdarúgópálya Létesítési
Program (OLLÉ) keretében épülı mőanyag borítású
nemzetközi atlétikai pálya finanszírozásáról az alábbi
határozatot hozza.
1. A hitelcél jóváhagyása, a beruházás
költségelıirányzatának elfogadása
A Közgyőlés jóváhagyja az OLLÉ program
keretében megvalósuló beruházást az alábbi
paraméterekkel.
A beruházás megnevezése: mőanyag borítású
nemzetközi atlétikai pálya építés
A megépülı pálya típusa: 1 db mőanyag borítású
nemzetközi atlétikai pálya
Helyszíne: 7100 Szekszárd, HRSZ: 3785, 3787,
3789/3., 3788
Az 5% saját forrást a 7100 Szekszárd, HRSZ:
3789/3 ingatlan testesíti meg, mely a beruházás
helyszíne.

7
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás (5%, melyet 3789/3 hrsz.
ingatlan teljesít)
Hitel (95 %)

12.160.000
240.003.199

Támogatásból igényelt összeg

0

Egyéb támogatás (nevesítve)

0

Egyéb forrás

0

Költségelıirányzat összesen

252.634.947

2. Döntés a hitel felvételérıl
A Közgyőlés elıtt pontosan ismert a Magyar
Fejlesztési Bank (MFB) „Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Hitelprogram, valamint a Kormány
363/2007. (XII.23.) rendelete az Országos
Labdarúgópálya Létesítési Program keretében
megvalósulóberuházások
támogatásáról
szóló
jogszabály feltételrendszere. Ezek ismeretében a
Közgyőlés
eldönti,
hogy
a
beruházás
megvalósításához szükséges külsı forrást az MFBtıl felvett hitel képezi.
A hitelösszeg: 240.003.199- HUF
Futamidı:
20 év
Türelmi idı: 3 év
3. Döntés a biztosítékok felajánlásáról
A Közgyőlés eldönti, hogy a hitel biztosítékául a
következı önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan
kerül nevesítésre:
7100 Szekszárd, 3799/9.
4. Döntés a hitel és járulékainak megfizetésével
kapcsolatos kötelezettségvállalásról, illetve ezen
kötelezettségeknek a hitel futamideje alatti éves
költségvetésekben
való
betervezésérıl
és
jóváhagyásáról
A Közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a
felveendı hitel törlesztı-részleteit, valamint a
kapcsolódó bankgarancia díját Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata fizetni fogja. A fennálló
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kötelezettségét és az esedékes törlesztést minden
évben betervezi az éves költségvetésbe.
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az
Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
(OLLÉ) keretében épülı mőfüves labdarúgópálya
finanszírozásához
igénybe
veendı
hitel
szerzıdésének
aláírására,
az
aljegyzıt
a
dokumentumok ellenjegyzésére.
5. Döntés az üzemeltetésérıl
A Közgyőlés eldönti, hogy a megépülı pályát a
Szekszárdi Sport- és Szabadidıközpont fogja
üzemeltetni. A beruházás után az Általános Forgalmi
Adó összegét az Önkormányzat nem igényli vissza.
6. Felhatalmazás kivitelezési szerzıdések
aláírására
A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a
közbeszerzési eljárás nyerteseivel a kivitelezési
szerzıdéseket megkösse, azokat kézjegyével lássa el,
az aljegyzıt pedig ezen szerzıdések ellenjegyzésére.
Határidı:
2010. június 30. (hitel folyósítás ügyintézésre)
Felelıs: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester a nyilvános ülést 11 óra 15
perckor berekesztette.

K m f.

Dr. Haag Éva
alpolgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
aljegyzı

