SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-9/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. május 5. napján (pénteken) 8 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:
Meghívott:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.1.4-16 azonosítószámú, „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra beadásra kerülő „Szekszárd rendezvényei
infrastrukturális hátterének fejlesztése” és „Sió turisztikai fejlesztése” című projektek

megvalósításához szükséges Üzleti terv és Marketingstratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a 43. Gemenci Nagydíjhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások jóváhagyására
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések a TOP-6.1.4-16 azonosítószámú, „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra beadásra kerülő „Szekszárd rendezvényei
infrastrukturális hátterének fejlesztése” és „Sió turisztikai fejlesztése” című projektek
megvalósításához szükséges Üzleti terv és Marketingstratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A szerződés a megyei programhoz kapcsolódik?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: TOP-os projektről van szó. TOP-os projekthez
kapcsolódó megalapozó tanulmányok, üzleti terv és marketingstratégia készítésére irányuló
értékhatár alatti beszerzési eljárások kerültek lefolytatásra. A legkedvezőbb ajánlatot mindkét eljárás
során a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. tette.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első 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 156/2017. (V.5.) határozata
pályázat
megvalósításához
szükséges
Üzleti
terv
és
Marketingstratégia dokumentumok elkészítéséről I.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16 azonosítószámú,
„Szekszárd
rendezvényei
infrastruktúrális
hátterének
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges Üzleti terv
és Marketingstratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Kővári László elnök

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

2017. május 5.
Kővári László elnök

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

2017. május 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második 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 157/2017. (V.5.) határozata
pályázat
megvalósításához
szükséges
Üzleti
terv
és
Marketingstratégia dokumentumok elkészítéséről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16 azonosítószámú, „Sió
turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges
Üzleti terv és Marketingstratégia elkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Kővári László elnök
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2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft–vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Kővári László elnök

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

2017. május 9.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Kővári László elnök: Tegnap a Vízügyi Tanács ülésén az egyik fő napirendi pont a Velencei-tó projektje
volt, ami a borvidéki vízrendezésekhez is kapcsolódik. Ebben benne lesz a további vízelvezető program?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ezzel kapcsolatban nem rendelkezik információval.
Kővári László elnök: Kéri, hogy a hivatal nézzen utána a projektből adódó lehetőségeknek.
2. napirendi pont:
Javaslat a 43. Gemenci Nagydíjhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások jóváhagyására
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy a szervezők a bíróság előtti
parkolót is szeretnék lezárni.
Kővári László elnök: Ez esetben viszont kellene a bíróságnak parkolóhelyeket biztosítani a Piactéri
parkolóban.
Máté Péter bizottsági tag: Miért van szükség a bíróság előtti parkolók lezárására?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Minden
csapat esetében vannak kísérőautók, valamint mentőautók. Ezek az autók a korábbi években
rendezetlenül álltak meg, és nehéz volt a mezőny indulása után összeállítani a karavánt. A Nemzetközi
Kerékpárszövetség elvárja, hogy a karavánnak egységes parkolóhelye legyen, elkülönítve a
közönségtől.
Máté Péter bizottsági tag: A Vörösmarty utcát is le kellene zárni?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Nem. A
csapat egy órával a rajt előtt érkezik meg. Ha nincs hol megállniuk, az nagy probléma.
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Kővári László elnök: A Vármegyeháza előtti teret nem lehetne felszabadítani erre az időre?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 100 fős
mezőnnyel számolnak, 15 csapattal. Minden csapattal jön egy kísérő autó és egy mentőautó is. Így
körülbelül 30 autóról van szó. Véleménye szerint ennyi autó nem férne el a Vármegyeháza előtt.
Máté Péter bizottsági tag: Munkaidő alatt kellene lezárni a területet. A bíróságnak kettő parkolója van
közvetlenül a bejárat előtt. Az ügyészség szintén kettő parkolóval rendelkezik. Mind a bíróság, mind az
ügyészség arra hivatkozik, hogy a vádlottak szállítása érdekében van szükségük a parkolókra. Úgy tudja,
hogy a büntetés-végrehajtási intézet előtt is van parkoló ilyen célzattal. Véleménye szerint a parkolókat
csak úgy lenne szabad lezárni, hogy a bíróság, az ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézmény
számára kijelölt parkolóhelyek a rendezvény ideje alatt is megközelíthetőek legyenek az arra
feljogosítottak számára.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A
rendezvény szervezése során többször megnézték a helyszínt.
Máté Péter bizottsági tag: UCI versenyről van szó?
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: A
Nemzetközi Kerékpárszövetség tegnap este 10 év után újra 2.2-es UCI versenynek minősítette.
Elmondja, hogy Máté Péter javaslatát polgárőrök segítségével probléma nélkül meg tudják oldani,
ugyanis a polgárőrök egyrészt irányítják majd a csapatokat, másrészt pedig gondoskodnak az említett
parkolóhelyek szabadon hagyásáról. Elmondja, hogy igyekeztek úgy megszervezni a versenyt, hogy a
város életében a lehető legkisebb felfordulást okozzák. Éppen ezért a korábbi évekhez képest
változtattak a versenyprogramon. A csütörtöki napon a többéves kihagyás után újra megrendezésre
kerül a prológ verseny a Garay tértől a Kilátóig.
Kővári László elnök: Javasolja az útlezárások jóváhagyását, továbbá a Béla király téri parkolók és a
Bezerédj utcai parkolók lezárását azzal a kikötéssel, hogy a bíróság, az ügyészség és a büntetésvégrehajtás számára kijelölt parkolóhelyek az arra feljogosítottak számára a verseny ideje alatt is
rendelkezésre kell, hogy álljanak.
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 158/2017. (V.5.) határozata
a 43. Gemenci Nagydíjhoz kapcsolódó forgalomkorlátozások
jóváhagyásáról
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. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-nek (7100
Szekszárd, Keselyűsi u. 3.) a 43. Gemenci Nagydíj Kerékpár verseny
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rendezése kapcsán benyújtott javaslatát, és
1. a verseny útvonalát az előterjesztés szerinti útlezárásokkal
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Kővári László elnök

2. a Béla király téri parkolók, illetve a Bezerédj utcai parkolók
lezárását azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a bíróság, az
ügyészség és a büntetés-végrehajtás számára kijelölt
parkolóhelyek az arra feljogosított személyeknek a verseny ideje
alatt is rendelkezésre kell, hogy álljanak.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója:
Kereskedelmi tevékenység valószínű, hogy nem lesz a téren. 400 m2 nagyságú területet fogalmazott
meg a kérelemben, de a tényleges terület, amit igénybe vesznek, ennél kevesebb lesz. Elmondja, hogy
már majdnem 1.800-an neveztek be a versenyre, és az időjárás függvényében még 300-400 versenyző
nevezésére számítanak a helyszínen. A versenyzőknek több, mint a 80%-a nem szekszárdi. Már egy
hónappal ezelőtt elkelt az összes szálláshely Szekszárdon és Szálkán is.
Kővári László elnök: 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 159/2017. (V.5.) határozata
a Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj elengedésére
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 a Borvidék Futóegyesületnek (7100
Szekszárd, Mátyás király u. 66.) a „Borvidék félmaraton”
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megrendezése kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. május 15.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 16 perckor berekeszti.
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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