
Szám: IV.57-7/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
164/2015.(VIII.18.) határozata 
Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, 
karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási 
szerződés azonnali hatállyal történő megszüntetéséről 
 

1.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 
mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: 
Cg.17-09-001815) egyedüli tulajdonosa alapító úgy dönt, hogy 
Szekszárd Város távhőrendszerének bérüzemeltetésbe adásáról 
szóló 1999. július hó 15. napján a HÉLIOSZ Kft. – jogutóda a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. – mint megbízó, valamint az ALFA-
NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Építők útja 
1., cégjegyzékszám: Cg.07-09-004392), valamint az EGA-NOVA 
Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Óra út 3/A., 
cégjegyzékszám: Cg.01-09-065133)  által alkotott konzorcium, 
mint vállalkozó között a megbízó tulajdonát képező Szekszárd 
városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, 
karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződést 
azonnali hatállyal megszünteti.  

 
2.  A Közgyűlés - mint a cég alapító tulajdonosa - felkéri és egyben 

felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a 
vállalkozási szerződés megszüntetése tárgyú a határozat 
mellékletét képező írásbeli nyilatkozat aláírására.  

 
3.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bek. 20. pontjában 
foglaltakra figyelemmel, mely alapján a helyi közfeladatok 
ellátása keretében az önkormányzat a felelős a távhőellátás 
folyamatos biztosításáért, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. tv. (továbbiakban: Tszt.) 6.§ (1) bek-e alapján, 
mely szerint a területileg illetékes települési önkormányzat 
köteles biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények 
távhőellátását, a Közgyűlés úgy dönt, hogy a távhőtermelést és 
távhőszolgáltatást, mint közszolgáltatást a bérüzemeltetésre 
vonatkozó szerződés megszűnésével egyidejűleg a 
közművagyon tulajdonosa, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. útján 
biztosítja.  

 
4.  A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő 

Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a 



tulajdonát képező bérüzemeltetésbe adott vagyontárgyak 
átadása-átvételére és ezzel egyidejűleg a távhőtermelés és  
szolgáltatás folyamatosságának biztosítására, és utasítja a 
távhőtermelői és a távhőszolgáltatói működési engedély iránti 
haladéktalan intézkedésre.  

 
5.  A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő 

Kft. ügyvezetőjét az átvétellel egyidejűleg tételes vagyonleltár 
elkészítésére és az elszámolás alapját képező állapotfelmérés 
elkészítésére.  

 
6.  A Közgyűlés megállapítja, hogy a bérüzemeltetésbe adásra 

vonatkozó vállalkozói szerződés megszűnésével egyidejűleg a 
HÉLIOSZ Kft. – jogutóda Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. – mint 
átadó, másfelől az ALFA-NOVA Kft., mint átvevő között az 
átadónál dolgozó munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról szóló 
1999. július hó 15. napján kelt megállapodás annak 7. pontja 
alapján hatályát vesztette. Ennek jogkövetkezményeként a 
bérüzemeltetésre vonatkozó vállalkozói szerződés megszűnését 
követő naptól a Szekszárd Város távhőtermelő és szolgáltató 
tevékenységével közvetetett, illetve közvetlenül érintett 
munkavállalók a távhőszolgáltatási tevékenységgel megbízott 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. munkajogi állományába tartoznak, 
munkajogi jogutódlás folytán. Az érintett munkavállalókat a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. köteles továbbfoglalkoztatni a 
továbbfoglalkoztatást megelőző napon érvényes 
munkaszerződés tartalma szerint. A munkáltató személyében 
bekövetkező változás a munkaszerződés módosítását nem 
igényli, a munkavállalókat írásban egyenként tájékoztatni kell a 
munkáltató személyében bekövetkezett változásról.  

 
7.  A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 

21/2000 (XI.03.) önkormányzati rendelet szükséges 
módosításáról szóló javaslatot a közgyűlés soron következő 
rendes ülésén terjessze elő. 

 
8.  A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés 

megszüntetéséhez kapcsolódó vonatkozó jogszabályok szerinti 
további intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Ács Rezső polgármester 
  Bálint Zoltán ügyvezető igazgató  



Szám: IV.57-7/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
165/2015.(VIII.18.) határozata 
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. hitelfelvételéhez tulajdonosi 
hozzájárulásról 
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
- mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító tulajdonosa – 
tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. az UNICREDIT Bank Hungary Zrt-től 99.600.000 Ft 
folyószámla-hitelt vegyen fel tevékenységi köre bővítésével 
kapcsolatosan megnövekedett finanszírozási igényének 
biztosítására.  
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a hitelfelvétellel 
kapcsolatos eljárás lefolytatására és a szükséges iratok 
aláírására.  
 
Határidő:  2015. augusztus 18. 
Felelős:  Ács Rezső polgármester 
               Bálint Zoltán ügyvezető igazgató 



Szám: IV.57-7/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
166/2015.(VIII.18.) határozata 
a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. felszámolásával 
kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
- mint a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. alapító tulajdonosa – 
jóváhagyja a cég vezetésének a Kft. felszámolásával kapcsolatos 
eljárását.  
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat 
és a TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság között, a Szekszárdi Víz-és 
Csatornamű Kft. „f.a.” egyezségi javaslatának kidolgozására és 
reorganizációs tervének előkészítésére irányuló megbízási 
szerződés, valamint megbízólevél aláírására.  
 
Határidő:  2015. augusztus 18. 
Felelős:  Ács Rezső polgármester 



Szám: IV.57-7/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
167/2015.(VIII.18.) határozata 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét érintő 
gazdálkodási döntések meghozataláról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletének módosítását a soron következő 

rendes ülésre az alábbiak szerint készíttesse elő: 

1. „A programokban gazdag élhető Szekszárdért” projekt tartalmi 

megvalósítását szolgáló összeg kerüljön a költségvetés általános 

tartaléka fejezetbe átvezetésre. 

2. „A programokban gazdag élhető Szekszárdért” projekt tartalmi 

elemei a Miniszterelnökség által biztosított támogatásból 

kerülnek megvalósításra. 

3. A Közgyűlés, mint alapító a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban lévő Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit 

Kft. részére a feladatellátási szerződésében szereplő feladatok 

magasabb színvonalú ellátása érdekében – átadott 

pénzeszközként – 68.300.000Ft költségvetési támogatást 

biztosít, melyet az alábbi ütemezésben utal részére: 

 

a) 51.470.000 forintot 2015. augusztus 31. napjáig; 

b) 16.830.000 forintot 2015. december 31. napjáig. 

 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú 

Nonprofit Kft. igazgatóját a támogatási szerződések aláírására.  

 

Határidő:  2015. szeptember 30. 

Felelős:  Ács Rezső polgármester 

               dr. Varga Katalin jegyző  



Szám: IV.56-13/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
168/2015.(VIII.18.) határozata 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évre 
vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosításáról 
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
évre vonatkozó Közbeszerzési Tervének 4. számú módosítását 
jóváhagyja. 
 
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
módosítás Közbeszerzési Tervben történő átvezetéséről. 
 
A módosításokkal egységes közbeszerzési terv a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2015. augusztus 18. 
Felelős:        dr. Varga Katalin jegyző 



Szám: IV.56-13/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
169/2015.(VIII.18.) határozata 
Polgármesteri Hivatal épületének belső felújításáról 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
egyetért Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szekszárd, Béla király tér. 8. szám alatti épületének belső 
átalakításával, felújításával. 
 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
előkészítések megtételére és az eljárások lebonyolítására.  
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős:        Ács Rezső polgármester  
  dr. Varga Katalin jegyző 



Szám: IV.56-13/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
170/2015.(VIII.18.) határozata 
a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés 
prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás 
jóváhagyásáról 
 
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium és 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2014-
2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának 
végrehajtási feladatról szóló Megállapodást. 
2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzat megállapodásban előírt 
kötelezettségek alapján történő módosításának előkészítésére. 
  

Határidő: 2015. szeptember 24. 
Felelős: Ács Rezső polgármester 
  dr. Varga Katalin jegyző 



Szám: IV.56-13/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
171/2015.(VIII.18.) határozata 
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító 
okiratának jóváhagyásáról 
 
I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Szekszárd és Környéke 
Közbiztonságáért Alapítvány 2013. február 28. napján kelt 
alapító okiratát. 
II. A Közgyűlés az alapító okiratot az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
III. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okirat aláírására. 

Határidő:  2015. augusztus 18.  
Felelős:  Ács Rezső polgármester 
   dr. Varga Katalin jegyző 



Szám: IV.56-13/2015. 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
172/2015.(VIII.18.) határozata 
partnervárosi kapcsolat kezdeményezéséről 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Tivat (Montenegró) 
városával partnervárosi együttműködés kialakítása céljából 
folytassa le a szükséges egyeztetéseket, melynek eredményéről 
tájékoztassa a közgyűlést.  
 
 
Határidő:  2015.szeptember 30.   
Felelős:  Ács Rezső polgármester 


