SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-1/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. január 31. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Csatár termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Csikós András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója
Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei
Autistákért Egyesület képviselője

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
3. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységről
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
5. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási kérelme
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra
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6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
10. napirendi pont:
Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási
megállapodás jóváhagyására
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes beszerzési tervének
jóváhagyása
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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12. napirendi pont:
A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
13. napirendi pont:
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári mb. osztályvezető

ASP

rendszer

országos

15. napirendi pont:
Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(32. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
16. napirendi pont.
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges
eszközbeszerzésre
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
17. napirendi pont:
Tervezési szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. pályázat megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátására
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. és a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú, „Szekszárdi Városi Bölcsőde és Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegy
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Tagintézményének energetikai korszerűsítése” c. pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
20. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök
21. napirendi pont:
Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázat értékelése
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Javaslat a Duna-Sió menti Vízi Társulattal megkötött üzemeltetési szerződés módosítására
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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26. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2017. évi bérleti díjára
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
Kérelem a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
28. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
29. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
ZÁRT ÜLÉS:
31. napirendi pont:
Javaslat településképi kötelezési eljáráshoz benyújtott fellebbezés elbírálására
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

1. napirendi pont:
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület ingatlan használati kérelme
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Bemutatja az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület
képviselőjét, Vizdár-Lőczi Gizellát. A Rákóczi utca 57. szám alatti épület már nagyon régóta üresen
áll, ami miatt komoly állagromlás következett be, illetve következhet be a későbbiekben. Az
egyesület az épület felújításán és teljesen más célú használatán gondolkozik. Korábban egy másik
civil egyesület pályázat útján szerette volna felújítani az épületet, de a pályázatot nem sikerült
megnyernie. Az egyesület tagjai nagy reményeket fűznek a felújításhoz. Az ingatlan 100
százalékban önkormányzati tulajdonban van, és négy albetétből áll. Kvázi társasháznak lehet
nevezni, mert csak a tulajdoni lapon látszik a társasházi felosztás, de valójában azonban nem
működik társasházként. A négy albetétből kettőt érintene az átváltás. A másik kettő albetét közül
az egyik egy italbolt, ami jelenleg be van zárva, a másik pedig egy lakás céljára jelenleg is kiadott
lakásrész. Egy belső udvarral rendelkező, teljesen zárt épületről van szó, ami kifejezetten ideális
gyermekek részére. Az épület komoly felújításra szorul, az aljzattól egészen a tetőig. A Rákóczi utca
113. számú épületet a Bukovinai Székelyek Egyesülete korábban már felújította.
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy ez körülbelül 20 millió forintba került. Aki járt már abban az
épületben, az tudhatja, hogy ez a felújítás nagyon szépen sikerült. Az egyesületnek is hasonló
tervei vannak a Rákóczi utca 57. számú épülettel.
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője: Az egyesület
már több éve azon tevékenykedik, hogy közre tudjon működni területileg az ellátásfejlesztésben.
Az autizmus ellátás az egész ország területén gyenge, a Dél-Dunántúlon pedig még inkább. Több
család küszködik, mivel a fejlesztő foglalkozások nem biztosítottak helyi szinten. Az egyesületnek
az volt az elképzelése, hogy keres egy olyan bérleményt, ahol fejlesztőközpontot lehet létrehozni.
Az önkormányzattal és a Vagyonkezelő Kft-vel többször egyeztettek, és terveket készíttettek,
figyelembe véve esetleges későbbi ellátások követelményeit is.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A másik két tulajdonossal holnap 11 órakor tartanak
megbeszélést, ugyanis az ő hozzájárulásukra és véleményükre is szükség van. De már most is
pozitívan nyilatkoztak, kvázi be szeretnének szállni az átalakításba a saját részüket illetően. A
felújított épület, tekintettel arra, hogy a főút mellett található, a város szépüléséhez is
hozzájárulna. Technikailag úgy alakulna a helyzet, mint a másik esetben: bérleti szerződés kerülne
megkötésre, amelyben meg lenne határozva, hogy milyen feltételekkel és meddig lehetne
használni az épületet. A bérleti díj nem lenne magas, tekintettel arra, hogy a felújításra fordítandó
összeg igen tetemes lesz. A ráépítési tulajdonjogot ingyenes vagyonátadás formájában szerezné
meg az önkormányzat, kvázi ezzel szemben a felújítás összegét beszámolnák.
Kővári László elnök: A megfelelő felszerelések rendelkezésre állnának?
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője: Az egyesület
pályázatokkal és támogatókkal szeretné biztosítani.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 8/2017. (I.31.) határozata
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az
Esőmanók
Tolna
Megyei
ingatlanhasználati kérelméről

Autistákért

Egyesület

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Esőmanók Tolna Megyei
Autistákért Egyesület ingatlanhasználati kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 12 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A Bezerédj utca 2. számú épületről van szó. Több albetétből áll,
de ez az albetét, amiről most a szerződés szól csak a Vagyonkezelő Kft. irodáit és az általa használt
helyiségeket érinti. A szerződés már elavult, ami indokolttá teszi egy új megkötését.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt szeretné kérdezni, hogy mit kell érteni az ellentételezés alatt.
dr. Molnár Kata jegyző: A megfogalmazás nem teljesen pontos. A vagyonkezelői és a működtetői
jog került a tankerülethez, a tulajdonjog pedig az önkormányzathoz, hiszen a Közgyűlés döntött
arról, hogy a Vagyonkezelő Kft-től a tulajdonjog az önkormányzathoz kerül. Pénzeszközátadásra
nem került sor, mert két millió forintért adta a Vagyonkezelő Kft. bérbe az iskolát az
önkormányzatnak, egy másik ingatlant pedig ekkora összegért bérelt.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bérleti díj 2.000.000 forint legyen évente, valamint javasolja,
hogy a közös költségeket a bérlő legyen köteles megfizetni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 9/2017. (I.31.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződés
jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötendő bérleti szerződést az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a bérleti díj 2.000.000 Ft évente,
- a közös költséget a Bérlő köteles megfizetni.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 6.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóját a
bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 6.
dr. Molnár Kata jegyző
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

(A bérleti szerződés a határozat mellékletét képezi.)
3. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2016. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységről
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Baka György betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A bizottság
korábbi ülésén döntött a pályázatokról. Holnap este ebben a témában lesz egy előadás a
Scarabeusban, illetve február 13-án is lesz egy előadás a Babits Mihály Kulturális Központban. Ez
utóbbi kötelező azok számára, akik a vízgyűjtő edények tárgyában nyerték meg a pályázatot.
Február 7-én, kedden a Parlament felsőházi részében lesz egy szakmai rendezvény, kifejezetten
klímával kapcsolatos szakmai témákkal. A pártok szakértői is tartanak előadásokat, valamint a
Klímabarát Települések Szövetségének az elnöke és a tagjai is. A Klímabarát Települések
Szövetségének tavaszi Közgyűlése pedig várhatóan Szekszárdon kerül megrendezésre.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 19 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 10/2017. (I.31.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Zöldtárs
Alapítványnak a Szekszárdi Klímakör tevékenységéről szóló 2016.
évre vonatkozó beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Civil Koncepcióról minden évben
készül beszámoló, amit a bizottság 2003 óta mindig tárgyal. Az utóbbi három évben egyre nagyobb
igény volt a Civil Koncepció aktualizálására, megváltoztatására. Az elmúlt hét évben az
önkormányzat folyamatosan egyeztetett Ácsné Oláh Gabriellával, a Civil Kerekasztal korábbi
elnökével. Ezeknek az egyeztetéseknek az eredménye a Civil Koncepcióról készült tervezet, amely
őrzi azokat az elveket, amelyeket a korábbi elnök kért. A kérés az volt, hogy a Koncepció nagyon
átlátható, tömör legyen a továbbiakban is, amelyben egyértelműek és könnyedén megtalálhatóak
a kijelentések, és amely inkább az együttműködés kereteit fogalmazza meg, tág működési keretet
biztosítva mind az önkormányzatnak, mind a civil szervezeteknek.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 21 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A Humán Bizottság tegnapi ülésén szintén
megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Az ülésen sikerült egy-két dolgot tisztázni. Tegnap még
problémaként jelezte, hogy a Koncepció tárgyalása előtt nem tudott egyeztetni a polgármesterrel,
ma reggel viszont sor került a megbeszélésre. A Koncepciótervezetből tegnap még egy-két pontot
bizonytalannak talált, de a polgármesterrel folytatott tárgyalás után most már teljes egészében
elfogadja a Koncepciót.
Kővári László elnök: A város komoly támogatásban részesíti a civil szervezeteket. Ez alatt kell
érteni egyrészt a közvetlen anyagi támogatásokat, másrészt pedig a nem közvetlen támogatásokat
is, mint például a terembérleti díjak elengedését. Ez utóbbiról azonban gyakran elfeledkeznek a
civil szervezetek, és nem számítják a kapott támogatásokhoz.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 11/2017. (I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Civil Koncepciójának elfogadására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási kérelme
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Gaálné Hoffercsik Dóra betegség miatt
nem tud részt venni a bizottság ülésén, ezért a Mentálhigiénés Műhely elnökeként ő ismerteti az
előterjesztést. A beszámolóban igyekeztek minden lényeges tartalmi elemet feltüntetni.
Örvendetes módon 2016-ban a Babits Mihály Kulturális Központ felé jóval nagyobb segítséget
tudott nyújtani a Mentálhigiénés Műhely, mint a korábbi években. Nagyon sokat tudtak segíteni
a Mesefesztivál megvalósításában. Több száz gyermek és felnőtt vette igénybe az általuk nyújtott
segítséget. Az elmúlt évben az Egészséghetet is önállóan szervezte meg a Műhely, amiből most
már egy újabb közösség nőtte ki magát. Az önkéntes nyugdíjas tagozat segítségére is nagy szükség
volt. Az egyesület nagyon hálás, és köszöni, hogy a Babits Mihály Kulturális Központban tudja
teljesíteni a sokirányú szolgálatot. Ennek a szolgálatnak a keretében azonban új igények is
megjelentek. Hangsúlyozza, hogy csak olyan szolgálatot végeznek, amiket mások nem. Sajnos
tapasztalnak fiatalok bántalmazására mutató jeleket is. Ha értesültek bántalmazásról, akkor
mindig tudtak segíteni.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 26 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Örül annak, hogy a civil szervezetek egymással is együtt tudnak működni,
nemcsak az önkormányzattal. A Civil Koncepció mentén ezt az együttműködést még szorosabbá
kell tenni. Az előterjesztésben támogatási kérelem is szerepel.
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Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A szokásos támogatási összegről van
szó.
Máté Péter bizottsági tag: A támogatások sok esetben nem tükrözik a valóságot. Az
önkormányzattól kapott helyiségek nincsenek feltüntetve kapott támogatásként, így úgy tűnik,
hogy az önkormányzat csak ezt a közvetlen anyagi támogatást biztosítja a Műhelynek. Úgy
gondolja, hogy minden támogatást nevesíteni kellene, például, hogy az adott civil szervezet
mekkora területű helyiséget használ, ez négyzetméter alapján hány forintba kerülne a
szervezetnek az önkormányzat támogatása nélkül.
Kővári László elnök: A fórumokon a polgármester el szokta mondani, hogy mennyi a közvetlen
anyagi támogatás, és mennyi az egyéb formában nyújtott támogatás.
Máté Péter bizottsági tag: Korábban a Humán Bizottságnál is volt, hogy bizonyos sportegyesület
több anyagi támogatást kapott, mint a másik, viszont a bizottság azért döntött így, mert a több
támogatást kapott sportegyesületnek kellett terembérleti díjat fizetnie, a másiknak meg nem.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A Civil Koncepcióról készülő
beszámolók tételesen felsorolnak minden egyes kimutatható terembérleti használatot is. Látható
intézményenként, hogy melyik intézményben, melyik civil szervezet, hány alkalommal, milyen
értékben részesült ilyen jellegű támogatásban. Ez már tíz éve nyomon követhető. Ebben a
kérelemben most azért nincs benne ez az adat, mert az ellátási szerződés keretében biztosítja az
önkormányzat a működést. A Műhely a pénzügyi támogatást évente kell, hogy kérvényezze.
Máté Péter bizottsági tag: Ilyen jellegű előterjesztések esetében jó lenne, ha az előterjesztést
készítő ezt az adatot elkérné a közművelődési és civil kapcsolatok referensétől azért, hogy a
döntést hozó szerv láthassa a támogatás pontos mértékét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 12/2017. (I.31.) határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról és 2017. évi támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Mentálhigiénés Műhely
beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási
kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök
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6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.
(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(24. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Varga András osztályvezető: A vagyonrendelet módosításait igyekeztek a gyakorlatban kialakult
tapasztalatokhoz hozzáigazítani, illetve igyekeztek arra, hogy a rendelettervezet megfeleljen a
nemzeti vagyonról szóló törvénynek. Módosítási javaslatot tettek a rendelettervezetben a 16.§ 19.
pontjára, ami a bizottságot is érinti. Itt pontosításra kerül a bizottság hatásköre a bel-és külterületi
ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban. Az SZMSZ szerint polgármesteri hatáskör az ingatlanok
bérbeadása, a vagyonrendelet viszont ezzel eltérően rendelkezett eddig. Ezért a vagyonrendeletet
összhangba kell hozni az SZMSZ rendelkezéseivel. A bizottság a bérleti díj megállapítására lesz
jogosult, illetve esetlegesen a bérleti díj elengedésére. A következő módosítási javaslat a 28. §-ban
található. Ez az önkormányzati vagyon elidegenítésének és hasznosításának nyilvánosságáról szól.
A nemzeti vagyonról szóló törvénynek megfelelően lettek rögzítve azok az eljárási szabályok,
amelyek alapján önkormányzati ingatlant értékesíteni lehet. Elsődleges szempont az, hogy ez
versenyeztetés útján történjen. A versenyeztetés lehet pályázat vagy árverés. A nemzeti vagyonról
szóló törvény a versenyeztetési kötelezettséget 25 millió forint értékű vagyon esetén teszi
kötelezővé. Ezen a bruttó forgalmi értéket kell érteni. Rögzítésre kerül, hogy ki kezdeményezheti
a vagyontárgy hasznosítását vagy elidegenítését. Erre jogosultak a Közgyűlés bizottságai, a
polgármester, a jegyző és az önkormányzat vagyonkezelő szerve. Az is szabályozásra kerül, hogy
mikor nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni, így a 25 millió forintot el nem érő ingatlanok
esetében, illetve ingó vagyon esetében három millió forintot meg nem haladó vagyontárgy
esetében. A tulajdonosi jogokat gyakorló dönthet a versenyeztetésről akkor is, ha a vagyontárgy
értéke nem éri el az előbb említett összegeket. Az ingatlanok értékesítése kapcsán a
versenyeztetés szabályait tartalmazza a rendelet negyedik és ötödik melléklete, a negyedik a
pályázati eljárás szabályait, az ötödik pedig az árverési szabályzatot. Ezekben a mellékletekben is
sor kerülne módosításokra. Rögzítésre került, hogy mikor és hol szükséges meghirdetni a pályázati
felhívást: az önkormányzat honlapján, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Szekszárdi
Vasárnapban, illetve egyéb országos vagy megyei napilapban. Az árverési szabályzatban szintén az
került meghatározásra, hogy hol kell közzétenni az árverési hirdetményt: önkormányzat
honlapján, polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Szekszárdi Vasárnapban legalább két
lapszámban, a Tolnai Népújságban a kiírás és az árverés időpontja között legalább egy lapszámban,
a 100 millió forint forgalmi értéket meghaladó ingatlan esetében kötelező jelleggel egy országos
napilapban is. Legalább 15 nap el kell, hogy teljen az árverés kitűzése, illetve az árverés időpontja
között. Pontosításra került, hogy az árverési hirdetménynek milyen tartalmi elemekkel kell
rendelkeznie, illetve az is, hogy az árverés lebonyolítása milyen módon történik. Egy legalább
három tagú bizottság folytatja le az árverést, amely bizottságnak az elnökét a kiírással megbízott
szervezet vezetője jogosult kijelölni.
Kővári László elnök: A rendeletet még mindig Kocsis Imre Antal és dr. Ferincz János jegyzik?
dr. Molnár Kata jegyző: Amíg új rendeletet nem alkot a Közgyűlés, addig ez így marad.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 13/2017. (I.31.) határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására (tervezet)
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elnézést kér a bizottságtól azért, hogy az előterjesztés most került
kiosztásra. Ez azért történt így, mert valamennyi szervezeti egység feladatul kapta, hogy tekintse
át a jogszabály-módosítások kapcsán a saját feladatát a SZMSZ-ben, ami egy elég széleskörű
egyeztetés volt a hivatalon belül. A legnagyobb terjedelmű változtatás az iskolai működtetési jog
megszűnése. Ez több szervezeti egység feladatát is érintette, amit át kellett vezetni az SZMSZ-en.
Ez érintette természetesen a foglalkoztatottakat is, mert négy főt átadott a hivatal a tankerületi
központhoz, hármat a Gazdasági Igazgatóságról, egyet pedig a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Igazgatóságról. Ezt a létszámcsökkentést a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje tartalmazza. Ennek
következtében 196-ról 192-re csökkent a Polgármesteri Hivatal létszámkerete. Ezen kívül a
feladatterhet áttekintve belső átcsoportosításra vonatkozó javaslatot is tartalmaz az előterjesztés.
A Jogi Osztályon a három fős Szálkai Kirendeltségről egy álláshely kerülne át az Adó Osztályra. A
szálkai adóztatási feladatokat korábban átvette a hivatal, aminek az átvezetése azonban nem
történt meg. A tavalyi közös hivatali megállapodásban a pénzügyi finanszírozási részt rendezte a
két önkormányzat, és Szálka korrektül hozzájárul a feladatellátás költségeihez. Ez az álláshely belső
átcsoportosítással nem jelentene létszámbővítést. Ezen kívül a Szociális Osztályról kerülne
megszüntetésre két álláshely, az egyik a Polgármesteri Kabinethez kerülne, a másik pedig a
Stratégiai Tervezési Osztályra a megnövekedett pályázati feladatteher ellátására. Ezen kívül
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minden osztály áttekintette a feladatait, majd átvezetésre kerültek az egyéb jogszabályi változás
miatt szükséges módosítások. Továbbá felülvizsgálatra kerültek a hatáskörök is. Az itt javasolt
módosítások főleg a polgármesteri hatásköröket érintik. Például az útkezelési hozzájárulás, ami
eddig nem volt tételesen felsorolva, de nyilvánvalóan ésszerű ott felsorolni. A polgármesteri keret
felhasználása során azt tapasztalták, hogy sokkal áttekinthetőbb lenne ennek a feladatnak az
ellátása akkor, ha egy határozatot hozna a polgármester a keret felhasználásáról. A hatályos
SZMSZ-ben található egy olyan rendelkezés, amely szerint a Közgyűlés feladatot adhatna a
nemzetiségi önkormányzatok számára. Ezt a rendelkezést azonban ki kell venni az SZMSZ-ből, a
Közgyűlés ugyanis határozataiban nem jelölheti meg felelősként a nemzetiségi önkormányzatok
vezetőit, tekintettel arra, hogy önálló önkormányzatokról van szó.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 14/2017. (I.31.) határozata
a Szervezet és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata jóváhagyására vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló, 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (tervezet)
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az előkészítő munka megkezdésekor egy módosítás előterjesztése volt a
célja a hivatalnak. Azonban az előkészítés során rájöttek, hogy nagyon nagymértékű változást
javasolnának, ezért inkább egy teljesen új rendelet megalkotására tesznek javaslatot. A rendelet
természetesen a korábbi rendelet bázisára épül, de pontosabban szabályozza a támogatás
kérelmezését, illetve a hatásköröket. Támogatást nyújthat a Közgyűlés egyrészt egyedi kérelmek
kapcsán, másrészt pedig a költségvetés elfogadásával, ugyanis már a költségvetési rendelet is
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meghatározza bizonyos civil szervezetek támogatását. Támogatást nyújthatnak a bizottságok is a
bizottsági keretek felhasználása során pályázatok útján civil szervezeteknek, vállalkozásoknak,
illetve magányszemélyeknek, továbbá egyedi kérelmek esetében is dönthetnek támogatásokról.
Ezeket az eljárásokat a rendelet szétválasztja és pontosítja, ami egyrészt segítséget jelent a
támogatást kérőknek, másrészt pedig a hivatalnak is. Az elszámolás korábban nem volt részletesen
rögzítve, most még egy elszámolási lap is a rendelet részét képezi, segítve egyrészt a kérelmezőket,
másrészt pedig az elszámolás ellenőrzését. Ezen kívül támogatási kérelem és támogatási
megállapodás minta is beépült a rendeletbe.
Kővári László elnök: Korábban magánszemélyeket nem lehetett támogatni. A rendelet viszont ezt
lehetővé tenné?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, elszámolási kötelezettséggel magánszemély számára is nyújtható
támogatás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 15/2017. (I.31.) határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
16
0131jkv

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 16/2017. (I.31.) határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási
megállapodás jóváhagyására
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A belső ellenőrzési feladatellátás korábban társulási keretek között
valósult meg. A társulás megszűnésével néhány kisebb önkormányzat jelezte, hogy továbbra is
szeretnék, ha a belső ellenőrzést Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata látná el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 17/2017. (I.31.) határozata
Medina Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési
feladatellátási megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Medina Község
Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladatellátási
megállapodás jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök
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11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes beszerzési tervének
jóváhagyása
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 55 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 18/2017. (I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előzetes
beszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi előzetes beszerzési tervének
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése
(11. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Három módosításról van szó. A szakhatósági állásfoglalások érkeztek be a
véleményezési szakaszba. Ezeknek a megismertetése és elfogadása az előterjesztés tárgya.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 19/2017. (I.31.) határozata
a Településrendezési terv 2016/2. (2,3,4) számú részleges
módosításával
kapcsolatos
államigazgatási
vélemények
ismertetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Településrendezési terv
2016/2. (2,3,) számú részleges módosításával kapcsolatos
államigazgatási vélemények ismertetése” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az orvosi ügyeleti díjak emeléséről utoljára 2013-ban döntött a
Közgyűlés. A Humánszolgáltatási Igazgatóság a polgármesterrel egyeztetve 10 százalékos emelést
javasol mind az orvosi, mind a fogorvosi ügyeleti díjak esetében. Ez az orvosi ügyelet esetében
4.700.000-4.800.000 forint emelést jelentene évente, amely összegnek körülbelül a fele terhelné
a város költségvetését, tekintettel arra, hogy az ügyeletet feladatellátási szerződéssel látja el az
önkormányzat más településekkel együtt. A fogorvosi ügyelet esetében pedig 267.000 forint
többletköltsége keletkezne évente az önkormányzatnak.
Máté Péter bizottsági tag: A fogorvosok esetében miért kevesebb az ügyeleti díj?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Különbség van az ügyelet időtartamában.
Kővári László elnök: Csak szekszárdi orvosok fognak ügyelni?
Máté Péter bizottsági tag: Az ügyelet ellátását nem szívesen vállalják az orvosok, annak ellenére,
hogy elfogadható összeg járna érte.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 58 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A vidéki orvosok is kötelesek ügyeletet vállalni. Ha erre nem
kerül sor, akkor a település meg kell, hogy fizesse az elmaradt ügyelet díját.
Máté Péter bizottsági tag: Tulajdonképpen tehát társulásról van szó?
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dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Nem társulásról van szó. A korábbi társulás tagjai igényt
tartottak az ügyelet fenntartására, ezért feladatellátási szerződés keretében történik ezekkel a
településekkel az ügyeleti szolgálat ellátása. A települések között azért nagy távolságok vannak.
Ebből adódóan sok probléma volt abból, hogy kizárólag szekszárdi orvosok voltak hajlandóak
ügyelet teljesítésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig nem kényszeríthette a
települések önkormányzatait az ügyelet elvállalására. Ezért a feladatellátási szerződés rögzíti, hogy
ha a település orvosa nem vállalna az ügyeletet, a településnek akkor is gondoskodnia kellene az
ügyelet ellátásáról.
Szabó Balázs és Szegedi Attila bizottsági tagok az ülésterembe visszatérnek 14 óra 02 perckor. Jelen
van 7 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Valamikor az ősz folyamán volt egy nap, ami az orvosok körében rendelés
nélküli volt. Így nem tudta a gyógyszerét kiíratni a háziorvosánál, mert nem tartózkodott a
rendelőben. Ezért az ügyeletre ment, ahol egy pécsi orvos ügyelt, a doktornő viselkedésével
kapcsolatosan kritikai észrevételeket fogalmaz meg.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Az könnyen megeshet, hogy pécsi orvos lesz az ügyeletes, mert
létrejöttek ügyeletet szolgáltató gazdasági társaságok, akik régióban vagy országosan szervezik az
adott ügyelet ellátását. Több kisebb település is velük kötött szerződést az ügyelet ellátására. Így
előfordulhat, hogy lesz olyan nap, amikor nem szekszárdi orvos fogja ellátni az ügyeletet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 20/2017. (I.31.) határozata
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017.
évi emeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására
(17. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári mb. osztályvezető

ASP

rendszer

országos
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Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 07 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári mb. osztályvezető: Felkéri Csikós András osztályvezetőt azért, hogy ő
ismertesse a bizottsággal az előterjesztést, tekintettel arra, hogy ebben a témában ő rendelkezik
magas szintű ismeretekkel.
Csikós András osztályvezető: Az önkormányzatok informatikai fejlesztésére mindig kerültek
kiírásra pályázatok, mind hazai, mind uniós szinten. A fejlesztések eredményeit vizsgálva az derült
ki, hogy párhuzamos fejlesztések történtek, drágán, a kis települések pedig nem tudtak hozzájutni
az erőforrásokhoz. Ezért most már jó pár éve megfogalmazódott az az igény, hogy meg kellene
valósítani az ASP rendszert. Ez a rendszer azért jöhet létre, mert az informatikai rendszer
technológiailag fejlődött már annyira, hogy biztosítva legyen a háttere. Ennek a rendszernek a
lényege az, hogy van az országban egy hatalmas szerverpark, amin futnak az alkalmazások. Ezeket
az alkalmazásokat elérik az önkormányzatok. Saját véleménye szerint megéri csatlakozni ehhez a
rendszerhez. Az önkormányzatnak nincs választási lehetősége a csatlakozást illetően, mivel ez
törvényben előírt kötelezettsége. Viszont lenne lehetősége pályázni támogatásra. A támogatást
illetően még nincs minden szabályozva, de az már biztos, hogy egy 30.000 fős létszámot
meghaladó település kilenc millió forintos támogatásra pályázhatna. A pályázáshoz viszont
szükség van a közgyűlési határozatra.
dr. Mezei László bizottsági tag: A technikai előnyök érdekelnék.
Csikós András osztályvezető: Technikai előnyként talán az nevezhető meg, hogy nem az
önkormányzatnak kell fenntartania a szerverparkot. Előnyként inkább azt fogalmazná meg, hogy
az alkalmazások ingyenesek, egységesek, és mindig a legmagasabb szinten működnek, a
jogszabályoknak megfelelően.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt kérdezi Csikós Andrástól, mint szakértőtől, hogy hasznosnak
tartja-e a rendszert.
Csikós András osztályvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hatékony, gyors, egységes és viszonylag olcsó?
Csikós András osztályvezető: Igen. De hangsúlyozza, hogy ehhez a rendszerhez mindenképp kell
csatlakozni. Dönteni nem arról fog a Közgyűlés, hogy az önkormányzat csatlakozhat-e ehhez a
rendszerhez, hanem arról, hogy igényelhet-e kilenc millió forintos támogatást.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szükség lenne-e létszámbővítésre?
Csikós András osztályvezető: Most egyelőre nem. Azonban ahogy fejlődik az informatika,
megeshet, hogy szükség lesz létszámbővítésre.
Kővári László elnök: A múlt héten került megrendezésre a „Top100” rendezvény. Parrag László, a
Magyar Iparkamara elnöke évek óta visszatérő előadó ezen a rendezvényen. Az ő
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összefoglalójában hangzott el, hogy körülbelül a 60%-a valósult meg eddig a tervezett
gazdaságfejlesztéseknek. Az informatika egyre fontosabbá válik a mai világban, és a digitalizáció
nélkülözhetetlen lesz a gazdaságfejlesztésnél is.
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 21/2017. (I.31.) határozata
a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a JETA pályázat benyújtására
(32. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítványhoz két pályázatot kíván benyújtani. A kettes pályázati
ablakba, ami a térségi feladatok ellátását célzó beruházásokat preferálja, három kutyafuttató
létesítését szeretné megpályázni az önkormányzat. Ennek a projektnek a bruttó összköltségvetése
13.427.012 forint. Az ehhez igényelt támogatás 11.412.960 forint, ami azt jelenti, hogy önerőként
2.014.052 forintot kellene biztosítania az önkormányzatnak. A másik projektet a hármas pályázati
ablakon belül kívánja az önkormányzat benyújtani, ami a biztonságos életvitelt segítő
beruházásokat preferálja. A cél fedett autóbuszmegállók kiépítése lenne. Ennek az
összköltségvetése bruttó 23.233.800 forint. A támogatás nagysága 75% lehet, azaz 18.587.040
forint. Így önerőként legfeljebb nyolc millió forint biztosítása szükséges, de ennek a pontosítása
még egyeztetés alatt van.
Kővári László elnök: A pályázatban meg kell nevezni a kutyafuttatók tervezett helyeit?
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Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen. Az egyik kutyafuttató az Energiaparknál
lenne, a másik a Baka István Általános Iskolánál, a harmadik pedig a Zöldkert utcában.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az önkormányzat igen nagy összeget szán a kutyafuttatókra. Az
Energiaparknál van egy játszótér is, ahol mindig sok gyerek játszik. Éppen ezért szerinte szükség
lenne ennél a kutyafuttatónál kutyaürülék-gyűjtők felállítására is.
Kővári László elnök: Többször érkezett olyan igény is, hogy szükség lenne ott egy illemhelyre is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 22/2017. (I.31.) határozata
a JETA pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a JETA pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatait a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

16. napirendi pont.
Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges
eszközbeszerzésre
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 19 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó
eszközbeszerzésre vonatkozóan közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívás került
kiküldésre hat ajánlattevő részére. A beszerzés három részből áll: az első rész a csoportszobai
bútorok, berendezések beszerzésére irányul, a második a textíliák beszerzésére, a harmadik pedig
a játékok beszerzésére. Az ajánlattételi határidő lejártáig négy ajánlat érkezett be. Az
előterjesztésben részletesen levezetésre került, hogy mely cégek adták a legkedvezőbb ajánlatot:
az első rész tekintetében a Quatro Sport Kft., a második rész tekintetében a Bocskó Kft., a
harmadik rész tekintetében pedig a HOR Zrt.
Kővári László elnök: A cégek mindegyik részre adtak ajánlatot, vagy csak az egyikre?
23
0131jkv

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Mind a három részre adtak ajánlatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 23/2017. (I.31.) határozata
az adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
"Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához
szükséges eszközbeszerzésről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat
megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az 1. rész (Csoportszobai bútorok,
berendezések) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot Quatro
Sport Kft (6000 Kecskemét, Szolnoki-hegy 79/b) tette.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. január 31.
Kővári László elnök

Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
adó Quatro Sport Kft - vel kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. január 31.
Kővári László elnök

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 6.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 24/2017. (I.31.) határozata
az adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
"Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához
szükséges eszközbeszerzésről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat
megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az 2. rész (Textília) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot Bocskó Kft (1222 Budapest,
Promontor u. 10) tette.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. január 31.
Kővári László elnök

jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
adó Bocskó Kft - vel kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. január 31.
Kővári László elnök

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 6.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a harmadik határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 25/2017. (I.31.) határozata
az adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
"Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához
szükséges eszközbeszerzésről III.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat
megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az 3. (Játékok) rész tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot HOR Zrt (1076 Budapest, Péterfy S. u.
7. fszt. 1) tette.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. január 31.
Kővári László elnök

jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
adó HOR Zrt - vel kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. január 31.
Kővári László elnök

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 6.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

17. napirendi pont:
Tervezési szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. pályázat megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátására
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 24 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A tervezési feladatok ellátására Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki
három ajánlattevőnek. A legkedvezőbb ajánlatot a H.É.T Mérnök Iroda Kft. tette.
dr. Mezei László bizottsági tag: Majdnem 20 millió forintos összegről van szó. Nem érti, hogy egy
tervezői vállalat 20 millió forint értékben mit tud egy ilyen tevékenységhez hozzátenni.
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Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 26 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A tervezés szellemi munka. Véleménye szerint ilyen esetekben nem
biztos, hogy jó ötlet a versenyeztetés, lehet, hogy jobb lenne kiválasztani egy céget, ami biztos,
hogy jól végzi el ezt a tevékenységet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 26/2017. (I.31.) határozata
Tervezési szerződés megkötéséről a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
szükséges energetika korszerűsítésre vonatkozó tervezési
feladatok ellátása vonatkozásában
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1) pont 20. alpontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1.

a
„Tervezési
szerződés
SZMJV
Önkormányzata
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Tervezési
szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
„Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges
energetika korszerűsítésre vonatkozó tervezési feladatok
ellátása” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot tevő H.É.T Mérnök Iroda Kft.-vel
(7100 Szekszárd, Ybl ltp. 3-l.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. január 31.
Kővári László elnök

elrendeli az ajánlattevők
eredményéről.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatását

az

eljárás

2017. február 2.
dr. Molnár Kata jegyző
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3.

felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 3.
Ács Rezső polgármester

18. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárdi Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” c. és a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002
azonosítószámú, „Szekszárdi Városi Bölcsőde és Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegy
Tagintézményének energetikai korszerűsítése” c. pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése TOP-os pályázat éppúgy, mint a Szekszárdi Városi Bölcsőde és
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének az energetikai korszerűsítése is.
Ezeknek a pályázatoknak a megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési
értékhatár alatti ajánlattételi felhívást küldött ki. Az ajánlattételi határidő lejártáig négy ajánlat
érkezett. A bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. tette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 27/2017. (I.31.) határozata
pályázatok
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás alapján megállapítja, hogy az I. rész (Vállalkozási
szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
„Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai
korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
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Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)
tette.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

3. felhívja a jegyzőt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 3.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 28/2017. (I.31.) határozata
pályázatok
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás alapján megállapítja, hogy az II. rész (Vállalkozási
szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „A
Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda
Szőlőhegyi
Tagintézményének
energetikai
korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.)
tette.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök
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2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 3.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Elővásárlási jogról való lemondás iránti igény érkezett az
önkormányzathoz. A jogszabályban megszabott értékhatárnak megfelelően a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik az elővásárlási jogról való nyilatkozás. Az ingatlan vételára 30 millió forintban
lett meghatározva. A polgármester az elővásárlási jogról történő lemondást javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 29/2017. (I.31.) határozata
elővásárlási jogról történő lemondásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat elővásárlási jogról
történő lemondásra” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 32 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést, majd kiegészítésként javasolja, hogy a Közgyűlés
szeptemberi ülésén szerepeljen a napirendi pontok között a Városi Közlekedési és Közbiztonsági
Koncepció megtárgyalása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 30/2017. (I.31.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2017. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy a Közgyűlés szeptemberi ülésén
szerepeljen a napirendi pontok között a Városi Közlekedési és
Közbiztonsági Koncepció megtárgyalása.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére
(22. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Bezerédj utca, volt Toborzó iroda melletti, állami tulajdonban lévő
ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére tesz javaslatot az előterjesztés. Az önkormányzat
megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, mint az ingatlan kezelőjét a távlati elképzeléseik
végett. A Toborzó irodát jelenleg két költségvetési szerv használja, így annak az önkormányzati
tulajdonba vétele nem történhet meg. Viszont a mellette lévő, Bezerédj utca 25-27. szám alatti
ingatlanok lakatlanok, nincsenek használva, és a Honvédelmi Minisztérium jelezte is, hogy nem is
tervezi hasznosítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 31/2017. (I.31.) határozata
állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat állami ingatlan
önkormányzati tulajdonba vételére” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 2.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(20. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 36 perckor. Kővári László elnök
ugyanekkor átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek, majd elhagyja az üléstermet.
Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Lényegében arról van szó, hogy az önkormányzat még nem tudta
eldönteni, hogyan lesz a jövőben a működtetés, ezért a jelenlegi üzemeltetővel hosszabbítaná meg
a szerződést határozott időre. Javasolja a határozati javaslat támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 32/2017. (I.31.) határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a kegyeleti
közszolgáltatási
szerződés
meghosszabbítására”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:

2017. február 2.
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Felelős:

Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázat értékelése
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az ár megegyezik a tavalyival?
Varga András osztályvezető: 150.000 forint, ami a beruházási érték 50%-a.
Máté Péter elnökhelyettes: A kérelmező az önkormányzat által meghatározott feltételek szerint
pályázott. Ez alapján kapja a támogatást, bár nem teljesen annyit, mint amennyit szeretett volna.
Varga András osztályvezető: Úgy történik a támogatási összeg kifizetése, hogy az E.R.Ö.V. által
megbízott alvállalkozó végzi el a munkát. Háromoldalú megállapodást köt az önkormányzat, az
E.R.Ö.V és a támogatott. Az E.R.Ö.V a támogatási összeggel csökkentett összegről állít ki számlát a
támogatott részére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 33/2017. (I.31.) határozata
közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázat
értékeléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 79/2016. (III.31.) szekszárdi öh-ban kapott felhatalmazás
alapján, a közcsatornára történő rákötés támogatásának
pályázati felhívására beérkezett pályázatról az alábbi döntést
hozza:
Támogatásra jogosult pályázat:
-

Böröcz Éva (7100 Szekszárd, Kerámia u. 19.), a támogatás
mértéke 136.494.-Ft.
33
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Határidő:
Felelős:
2.

2017. január 31.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a 3 oldalú
(pályázó,
Önkormányzat,
E.R.Ö.V.
Zrt.)
támogatási
megállapodást
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Javaslat a Duna-Sió menti Vízi Társulattal megkötött üzemeltetési szerződés módosítására
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 34/2017. (I.31.) határozata
a Duna-Sió menti Vízi Társulattal megkötött üzemeltetési
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a Szekszárd MJV Önkormányzata és a Duna-Sió
menti Vízi Társulat között létrejött üzemeltetési szerződés
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Kővári László elnök
2. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
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Märcz László igazgatóságvezető
25. napirendi pont:
Közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelem
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 33 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 35/2017. (I.31.) határozata
Bakos Sándorné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva Bakos Sándorné (7100
Szekszárd, Tartsay ltp. 28. II/14.) virágárusítás kapcsán benyújtott,
a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja,
és
hozzájárul
a
közterület-használati
díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2017. évi bérleti díjára
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök és Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatérnek 14 óra 41 perckor.
Jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes. Kővári László elnök átveszi az ülés
vezetését.
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Varga András osztályvezető: Az SZMSZ értelmében a bizottság jogosult meghatározni az
ingatlanok bérleti díját. Az elmúlt évben gyakorlatilag elhanyagolható számú bérbeadás történt,
az új bérleti szerződések száma talán még a tízet sem érte el, ami vonatkozik mind a belterületi,
mind a külterületi ingatlanokra. Ezért egyik esetben sem javasolja a bérleti díjak módosítását.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 44 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 36/2017. (I.31.) határozata
a 2017. évi bérleti díjak megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. a belterületi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
nagyságát 2017. évben 15.- Ft/m2/év összegben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

2. az önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági
földingatlanok haszonbérleti díját 2017. évben az alábbiak
szerint határozza meg:
Külterület
művelési ág
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb

bérleti díj (m2/év)
3.- Ft
1,5.- Ft

Zártkert
művelési ág
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb

bérleti díj (m2/év)
6.- Ft
3.- Ft
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Határidő:
Felelős:

2017. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

3. a bel- és külterületi önkormányzati ingatlanok tekintetében
minimum bérleti díjat állapít meg, amelyet 2017. évben 1.000,Ft/év összegben határoz meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

4. felhívja a jegyzőt, hogy az 1-3. pontban foglaltak
figyelembevételével készítse elő a bérleti szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31. (folyamatos)
dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
Kérelem a Május 1. utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A Közbiztonsági Tanácsadó Testület az előterjesztést megtárgyalta, és a tábla
kihelyezését nem tartotta indokoltnak. Javasolja ezért a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 37/2017. (I.31.) határozata
a Május 1. utcába megállni tilos tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.1. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. megtárgyalta a Május 1. u. keleti oldalára „Megállni tilos” tábla
kihelyezésével kapcsolatos kérelmet, és - a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület javaslatával egyetértve – nem járul hozzá a
közlekedési tábla kihelyezéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezőt a Bizottság döntéséről.
Határidő:
Felelős:

2017. február 15.
Märcz László igazgatóságvezető

28. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A Közbiztonsági Tanácsadó Testület az előterjesztést megtárgyalta. A KRESZ
szabályai szerint öt méteren belül tilos megállni azon a területen, de a Testület véleménye szerint
ez az öt méter igen rövid táv, ezért múlt heti ülésén azt javasolta a bizottságnak a Testület, hogy
helyezzen ki az önkormányzat egy „Megállni tilos 10 méter” táblát . A Testület véleményére
hivatkozva javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 38/2017. (I.31.) határozata
a Táncsics utcában megállani tilos tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.1. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. megtárgyalta a Táncsics utca 28. elé „Megállni tilos” tábla
kihelyezésével kapcsolatos lakossági kérelmet, és - a
Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslatával egyetértve –
hozzájárul a Táncsics u.-Táncsics köz sarkára „Megállni tilos”
„10 m” KRESZ tábla kihelyezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak
szerint a közlekedési táblát helyezze ki, és tájékoztassa a
lakosságot a közlekedési rend változásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

29. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A Közbiztonsági Tanácsadó Testület az előterjesztést megtárgyalta, és
javasolja a kérelem támogatását.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy ezen a területen a közterület-felügyelők
rendszeresen szoktak bírságolni.
Máté Péter bizottsági tag: Nem ért egyet a tábla kihelyezésével. A Közbiztonsági Tanácsadó
Testület, mint ahogyan a nevében is rögzítve van, tanácsadó testület, nem fellebbviteli szerv. A
közlekedési rend bizottsági hatáskör. Ezen a területen a parkoló autók ugyanúgy parkolnak a
nyolcas számú ingatlan előtt, mint például a tizenkettes előtt. Ha egy autó parkol, és nem tud
kikanyarodni, akkor feljebb sem fog tudni kikanyarodni. Éppen ezért véleménye szerint a Testület
indokolása nem megfelelő. A Kölcsey lakótelep „U” alakú parkolójától az utca egyirányú. Ott is
állnak autók, amik ugyanúgy akadályozzák a parkolást. Az út egyébként ugyanolyan széles ott is,
talán öt-tíz centiméter a különbség, ami véleménye szerint elhanyagolható. Ez a terület fizető
parkolós övezet. A kérelem támogatása esetén nyolc-tíz autó parkolási lehetőségét venné el az
önkormányzat. Szerinte nem jó érv az, hogy nehéz kikanyarodni a parkolóból. Azon személyek
miatt nehéz kikanyarodni, akik szabálytalanul állnak meg. De őket a közterület-felügyelők meg
fogják büntetni. A városközpont zsúfolt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetért Máté Péter véleményével. Nem szabad megszüntetni
ennyi parkolóhelyet.
Kővári László elnök: Véleménye szerint az ügyben később kellene a bizottságnak döntést hoznia.
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy egyszer segített kiállni egy hölgynek a parkolóból. De
ezen az eseten kívül nem tud parkolási problémákról.
Kővári László elnök: Lakossági kérésre kezdett el róla a bizottság tárgyalni, nem képviselői
indítványra.
Máté Péter bizottsági tag: Nem lakó kérte, hanem egy ott működő cég alkalmazottja.
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Varga András osztályvezető: Megmutatja a helyszínt a laptopján.
Kővári László elnök: Vannak szabályok, amelyeket a KRESZ egyébként is előír. Véleménye szerint
a katasztrófavédelem és a rendőrség véleményére lehet adni. Az Ybl utcában a parkoló elkészülte
óta 40 intézkedés történt.
Varga András osztályvezető: Helyesbít: egy hét alatt történt 40 intézkedés.
Kővári László elnök: A sajtónak adott egy interjút, amiben elmondta, hogy az önkormányzatnak
célja a közlekedési szabályok betartatása, a tábláknak való érvényszerzés. Ha a közterületfelügyelők büntetnek, akkor a bírság összege 10.000 forint. Ha a rendőrség büntet, akkor a bírság
összege 30.000 forint. Ha nem lehet javítani a közlekedési morálon, akkor 30.000 forintot kell
fizettetni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A közlekedési kultúrával van probléma. A közterület-felügyelők
januárban annyit bírságoltak az Ybl utcában, mint amennyit máskor egész évben.
Kővári László elnök: Ezért született is egy határozat, melyben a bizottság felhívta a hivatalt, hogy
a Szekszárdi Vasárnapban jelentessen meg többször olyan felhívást, ami elősegítheti a közlekedési
morál javítását.
Szegedi Attila bizottsági tag: Van olyan személy, akit már harmadszorra büntettek meg.
Véleménye szerint az ilyen személyre nem lehet hatni egy újságcikkel.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Munkácsy utcában van változás?
Kővári László elnök: Ha a Munkácsy utcából megy valaki az Ybl utcába, akkor egyből ott van a
közlekedési tábla. Készen van a parkoló, mégse ott állnak meg az autósok, annak ellenére, hogy a
parkolóban van hely.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a város parkoló bővítés iránti célkitűzésének nincs
értelme, ha a bizottság támogatja a kérelmet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés megtárgyalására soron következő
ülésén térjen vissza.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 39/2017. (I.31.) határozata
a Tinódi utcában várakozni tilos tábla kihelyezéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kérelem a Tinódi u. 8. számú
épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére” tárgyú
előterjesztés megtárgyalására soron következő ülésén tér vissza.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

30. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. IV. negyedév)
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 40/2017. (I.31.) határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. elfogadja az átruházott hatáskörben hozott – 2016. október 1. –
2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Kővári László elnök

2. a 379/2016. (XI. 14.) határozat végrehajtásának határidejét 2017.
március 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

3. a 411/2016. (XII. 06.) határozat végrehajtásának határidejét
2017. február 28-ig meghosszabbítja.
Határidő:

2017. február 28.
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Felelős:

Kővári László elnök
Herr Teréz főépítész

4. 436/2016. (XII. 13.) határozat végrehajtásának határidejét 2017.
március 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 15 órakor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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