SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-10/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. május 16. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Csatár 133 termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr.
Holczer
Mónika
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Tolácziné Varga Zsuzsanna a Humánszolgáltató
Központ intézményvezetője
Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a sorrendváltoztatásra
vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott
és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
3. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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dr. Horváth Annamária oktatási referens
ZÁRT ÜLÉS:
5. napirendi pont:
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(119. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
8. napirendi pont:
A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(122. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Máté Péter FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
11. napirendi pont:
A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Gyurkovics János FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
12. napirendi pont:
A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
13. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
dr. Haag Éva FB elnök
Beke Tiborné könyvvizsgáló
14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása
(140. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
15. napirendi pont:
A Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató
16. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
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Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló
17. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló
NYILVÁNOS ÜLÉS:
18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
19. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
20. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
21. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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22. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala- mint közös
önkormányzati hivatal- 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
25. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadására
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
26. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
27. napirendi pont:
Beszámoló a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
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28. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással
megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök
29. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való
részvételre
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
30. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való
részvételre
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
31. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való részvételre
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
32. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és együttműködési
megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
33. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti
turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

szempontból

fenntartható
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34. napirendi pont:
Javaslat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című felhívásra pályázat
benyújtására
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
35. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a
Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában futballpálya
létesítésére
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
36. napirendi pont:
Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz Főépítész
37. napirendi pont:
Kérelem a Vörösmarty utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
38. napirendi pont:
Oxygen Group Kft. kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
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Kővári László elnök: Köszönti a Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjét. Megkérdezi,
hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: Nem szeretné
kiegészíteni a beszámolót, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Kővári László elnök: Megköszöni az intézményvezető munkáját.
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 160/2017. (V.16.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Rottenbacher Ádám igazgató
Kővári László elnök: Köszönti a Szociális Központ igazgatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója: Nem szeretné kiegészíteni a beszámolót,
de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
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Kővári László elnök: Megköszöni az igazgató munkáját.
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 161/2017. (V.16.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
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 162/2017. (V.16.)
határozata
a Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás
működésének 2016. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló SzekszárdSzedres- Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016.
évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Ismerteti az előterjesztést.
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 163/2017. (V.16.)
határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az általános
napközbeni felügyeletének biztosítása az
szünetben” tárgyú előterjesztés határozati
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

Közgyűlésének
iskolai tanulók
iskolai nyári
javaslatát a

2017. május 18.
Kővári László elnök

A bizottság 13 óra 06 perckor zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 14 óra 08 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
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18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 08 perckor. Szabó Balázs Bizottsági
tag ugyanekkor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ebben az esetben tulajdonképpen technikai jellegű
módosításról van szó. A Babits Mihály Kulturális Központnál volt az év második felében egy
nagyobb dologi kiadás, amire már nem volt elég előirányzat. Ezért tartalmaz a
rendelettervezet egy átcsoportosítást.
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 177/2017. (V.16.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
12
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Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
Tamási Anna igazgatóságvezető: Véleménye szerint az előterjesztés szöveges része nagyon
részletes, ezért csak egy dologgal szeretné kiegészíteni. A városüzemeltetéssel kapcsolatos
táblázatokat nézve úgy tűnhet, mintha nem teljesültek volna az előirányzatok. Ez azért tűnik
így, mert a zárszámadás pénzforgalmi szemléletű. De ezeknek a munkálatoknak a nagy része
már elkészült, csak lehet, hogy a pénzügyi teljesülés januárban vagy februárban valósult meg,
ami miatt például úgy tűnik, hogy nulla forintért épített a város parkolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 178/2017. (V.16.)
határozata
a
2016.
évi
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Cseke László könyvvizsgáló
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:

13
0516jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 179/2017. (V.16.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az ellenőrzési jelentés megtétele jogszabályi kötelezettsége a
hivatalnak, amit a zárszámadáshoz kapcsolódóan kell megtenni. A jelentés az előző évben
megtett külső és belső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót foglalja össze. Az előterjesztést egy
dologgal szeretné kiegészíteni: az ellenőrzésnek egy külön válfajával, a vezetői ellenőrzéssel.
Sor került ugyanis egy vezetői ellenőrzés lefolytatására is, aminek az eredménye alapján
javaslatot tettek a vagyonrendelet módosítására a versenyeztetési eljárások vonatkozásában.
Arra szeretné még felhívni a bizottság figyelmét, hogy a korábbi évekhez képest
megsokszorozódtak a belső ellenőrzések. Elmondja még, hogy nagyobb hangsúlyt szeretnének
fektetni az önkormányzat cégeinél végzett belső ellenőrzésekre is. Ehhez kapcsolódik még,
hogy a korábban létrehozott folyamatellenőri munkakört többszöri pályáztatás útján idén
sikerült betölteni. Ennek a munkakörnek egy része a cégekben a tulajdonosi jogok
gyakorlásának az összefogását foglalja magába.
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 180/2017. (V.16.)
határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott ellenőrzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Ellenőrzési jelentés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben
lezajlott ellenőrzésekről” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Törvényben előírt kötelezettsége a jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal
előző évi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése. Emellett a két önkormányzat közötti
közös hivatal létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás is tartalmazza ezt a
kötelezettséget május 31-i határidővel. Ennek a kötelezettségnek tett eleget a hivatal az
előterjesztés elkészítésével. Az előterjesztés úgy készült, hogy a szervezeti egységek
elkészítették a saját beszámolóikat, amelyek tartalmazzák a működési feltételeket és a
tevékenységeket. A beszámoló igen terjedelmes lett, de mégsem lehet azt mondani, hogy
teljes körű, mert több olyan tevékenység is van, ami nem dokumentálható. Szeretné
megköszönni a bizottságnak a hivatalt támogató döntéseit.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint az ellenőrzéseknek akkor lesz jelentősége,
ha a jegyző az ellenőrzések következményeként javaslatot tesz majd változtatásokra.
dr. Molnár Kata jegyző: Pontosan ezért sokszorozódtak meg a belső ellenőrzések. Elmondja,
hogy minden ellenőrzést követ egy intézkedési terv, ami a feltárt hiányosságok
megszüntetését célozza. Amennyiben bizottsági vagy közgyűlési döntésre lesz szükség, akkor
a hivatal elkészíti az előterjesztést.
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 181/2017. (V.16.)
határozata
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a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal 2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala- mint közös
önkormányzati hivatal- 2016. évi működésének pénzügyi elszámolása
(133. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A tavalyi évben került sor a megállapodás módosítására, amely
alapján Szálka Község Önkormányzatának egy kicsivel nagyobb fizetési kötelezettsége
keletkezett, ami feszültséget keletkeztetett. Az előterjesztést a Szálkai Önkormányzat is meg
kell, hogy tárgyalja.
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 182/2017. (V.16.)
határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal- mint közös önkormányzati hivatal2016. évi működésének pénzügyi elszámolásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala- mint közös
önkormányzati hivatal- 2016. évi működésének pénzügyi
elszámolása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök
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24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendeletet és a támogatási megállapodásokat is meg kell küldeni a
Támogatás Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) felé. A TVI tett néhány módosító javaslatot,
különösen az uniós szabályokkal való egyezőség létrehozására. A rendelet módosítására
vonatkozó tervezet ezeket a módosító javaslatokat tartalmazza.
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 183/2017. (V.16.)
határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

25. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadására
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 20 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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dr. Molnár Kata jegyző: Jelenleg is van egy hatályos javadalmazási szabályzat, amely 2010-ben
került megalkotásra. Ez a szabályzat azonban nagyon elavult, és a hatályát is ki kellene
terjeszteni, mert 2010 óta több új önkormányzati cég is létrejött. Az előterjesztés előkészítése
során ezért arra az álláspontra jutottak, hogy egy új szabályzatot kellene megalkotni.
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 184/2017. (V.16.)
határozata
az
önkormányzati
tulajdonú
gazdasági
társaságok
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
dr. Molnár Kata jegyző: Említette már, hogy nagyon szolgalmazza a cégeknél is a belső
ellenőrzéseket. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: Sportközpont)
már megtörtént a belső ellenőrzés, ami feltárta az ügyrend hiányát. A belső ellenőrzési
intézkedési terv tartalmazta is az ügyrend elkészítését. A Sportközpont el is készítette az
ügyrendet, amit utána az önkormányzat is megvizsgált. Ezt követően a hivatal elkészítette az
előterjesztést. Jelzi, hogy rövid időn belül az önkormányzat többi cégénél is sor kell, hogy
kerüljön majd a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 185/2017. (V.16.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
Beszámoló a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető: Az előterjesztésben található táblázatok közül a végrehajtási
eljárás alá eső összegek lényegesen magasabbak, mint adott esetben a hátralékok. Ez azért
lehetséges, mert az év során több alkalommal folytattak végrehajtási eljárásokat, és bizonyos
esetekben halmozódás állt elő.
Máté Péter bizottsági tag: Ugyanaz az összeg kétszer vagy háromszor szerepel benne?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen, előfordulhat. De ez évről évre így megy.
Kővári László elnök: Ebben van olyan összeg is, ami cég megszűnése miatt keletkezett?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen, van olyan összeg is. Sok a notórius nem fizető is, és van
több olyan vállalkozás is, amelyiknek a vállalkozási számát az adóhatóság már felfüggesztette,
és amelyeket így már nem lehet utolérni. A kényszertörlési eljárás alatt álló cégeket sem lehet
utolérni. A felszámolási eljárás alatt álló cégeknél pedig igen hátra van sorolva az
önkormányzat. A felszámolási eljárásokat minden évben átnézi, így elmondhatja, hogy az
eljárásoknak körülbelül a 60%-a egyszerűsített felszámolási eljárással zárul le. Ezeknél az
eseteknél kénytelenek megvárni az elévülési időszakot.
dr. Mezei László bizottsági tag: A tendenciákat tekintve hogyan alakul a fegyelmezetlenül
adózók létszáma?
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Kovács Lászlóné osztályvezető: Stagnálás állapítható meg.
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 186/2017. (V.16.)
határozata
a 2016. évre vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a 2016. évre
vonatkozó helyi adóbevételek teljesüléséről” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

28. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással
megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Az egyesület tavaly már
elkezdett egy programot az ingatlanok feltételeinek javítására. Ennek keretében a Garay
Iskolában kezdték meg a felújítást, ami idén nyáron fejeződik majd be. A mostani
elhatározásuk jóval nagyobb feladatot jelent, ez ugyanis egy munkacsarnok létrehozása lenne.
Ezzel kapcsolatban a Kézilabda Szövetség felé a látvány-csapatsport támogatási kérelmüket
már benyújtották. A teljes program 710 millió forint, amiből a csarnoknak a létrehozása és
felszerelése 555 millió forint. Ennek a programnak az alapelképzelése az, hogy az udvari
kézilabda pálya helyén megépüljön egy szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező
csarnok, illetve az ahhoz szükséges kiszolgáló létesítmények. A kiszolgáló létesítmény három
szintes lenne. Az épület teljes alapterület 1238 m2 lenne, amiből körülbelül 900 m2 lenne a
csarnok. A Kézilabda Szövetség részéről biztató szavakat kaptak, azt mondták ugyanis, hogy a
részükről nincs akadálya a pályázatnak, és támogatják ezt a programot. Egy kicsit kapcsolódik
az elhatározásuk a Kézilabda Szövetség által meghirdetett 60 csarnokos programhoz, ami úgy
tűnik, hogy igencsak meg fog csúszni. Az egyesületük először ezt a csarnokot szerette volna
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megépíteni a Babits Iskolában, majd az építési gondok felmerülése után az I. Béla
Gimnáziumban. Erre viszont valószínű, hogy csak jóval később fog sor kerülni. A Szövetség
eredeti elképzelése szerint három év alatt épült volna meg ez a 60 csarnok, úgy, hogy minden
évben 20 darab épült volna meg. Az I. Béla Gimnáziumban a második évben került volna sor a
csarnok megépülésére. Most úgy informált, hogy az első évben nem fog felépülni az első 20
csarnok. Véleménye szerint a Kézilabda Szövetség ezért támogatja a mostani elképzelésüket.
A csarnok elsősorban az intézmény feltételeit javítaná, tehát az intézményben tanuló
gyermekek használnák napközben. Az egyesület pedig csak délután használná.
Gyurkovics János bizottsági tag: A 60 csarnok megépítése csak csúszik, vagy teljesen el is lett
vetve?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Nem lett elvetve, csak
megcsúszik időben. Úgy tudja, hogy az első évre tervezett 20 csarnokból 10 fog megépülni.
Gyurkovics János bizottsági tag: A Hőgyészi csarnok az első 20-ban volt?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: Igen, de azt nem tudja, hogy
hányadik helyen.
Kővári László elnök: Miből finanszírozza az egyesület a csarnok megépítését?
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: A csarnok építéséhez 370 millió
forintnyi látvány-csapatsport támogatást kell összeszedniük. 300 millió forintra már kaptak
ígéretet, ehhez viszont augusztus elejéig meg kell, hogy kapják a Kézilabda Szövetségtől a
támogatási igazolást. A maradék összeget véleménye szerint elő lehet teremteni, de ehhez
szükség van a város támogatására is.
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 187/2017. (V.16.)
határozata
a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport
támogatással
megvalósuló
ingatlan
beruházásának
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Fekete
Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással
megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására” tárgyú
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előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való
részvételre
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A parkolás jelenleg nagy gondot jelent. Az ügyeleti központ saját
területén belül alakítanának ki parkolókat?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
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 188/2017. (V.16.)
határozata
„Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való
részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-16
kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című pályázaton való
részvételre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való
részvételre
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Pontosan hol lenne megépítve?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A kórházi bejáróval szemben, a Fáy András
utca másik végén, a zöld övezetben.
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 189/2017. (V.16.)
határozata
„Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való
részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-16
kódszámú, „Új orvosi rendelő létrehozása” című pályázaton való
részvételre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

31. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való részvételre
(151. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 190/2017. (V.16.)
határozata
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való
részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-16
kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázaton való
részvételre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

32. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és együttműködési
megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat benyújtása
(149. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Egy turisztikai szolgáltató központ
kiépítésére kerülne sor a Kajak- Kenu Egyesület tulajdonában lévő, Sió menti területen, amit a
Megyei Önkormányzattal közösen valósítana meg a város, TOP forrás keretből. Magát a
turisztikai szolgáltató központot a Megyei Önkormányzat építené meg, míg a város az ehhez
kapcsolódó létesítményeket (út, parkoló, vízi kiszálló). A város részéről 100 millió forint, a
Megyei Önkormányzat részéről 300 millió forint keretösszegű projektről van szó.
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 191/2017. (V.16.)
határozata
TOP-6.1.4-16 kódszámú Felhíváshoz konzorciumi szerződés és
együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyásáról és
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.1.4-16 kódszámú
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Felhíváshoz (Sió projekt) konzorciumi szerződés és
együttműködési megállapodás előzetes jóváhagyása, pályázat
benyújtása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

33. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti
turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

szempontból

fenntartható

Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárdi rendezvények infrastrukturális
hátterének a támogatását szolgáló eszközbeszerzés kerülne megvalósításra: komplex színpad,
hang, fénytechnika, nézőtéri székek, rendezvény sátrak, tér lehatároló kordonok, árnyékolók,
amelyek tehát egy rendezvény színvonalas megvalósításához szükségesek. Az erre
rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint.
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 192/2017. (V.16.)
határozata
„TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „TOP-6.1.4-16
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” pályázaton való részvételre” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

34. napirendi pont:
Javaslat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című felhívásra pályázat
benyújtására
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(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Belügyminisztérium jelentette meg a
pályázati felhívást, melyen keresztül lehetőség van dolgozók egyszeri jutalmazására vagy
támogatására olyan önkormányzatoknál, amelyek államháztartási adatszolgáltatásnak
határidőben megfelelő minőségben eleget tesznek. Négy fő vehet részt ebben a pályázatban.
Ha az adatszolgáltatást teljesítette az önkormányzat, ez a négy fő ki kell, hogy töltsön egy
szakmai tesztet, amelynek az eredménye alapján kerül majd megállapításra, hogy milyen
támogatásban részesül majd az önkormányzat. Ez az összeg pedig a dolgozók egyszeri
támogatására fordítható.
Máté Péter bizottsági tag: Az a négy dolgozó részesülne a támogatásban?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ez tulajdonképpen akkor egy verseny?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen.
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 193/2017. (V.16.)
határozata
a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” című
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a „Jó adatszolgáltató
támogatása” című pályázat benyújtását;
Határidő:
Felelős:

önkormányzatok

2017. május 16.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására
és a szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel
kapcsolatos döntések meghozatalára.
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Határidő:
Felelős:

2017. június 29.
Ács Rezső polgármester

35. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a
Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános Iskolában futballpálya
létesítésére
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 39 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A pályázat keretében két iskolában
létesülne műfüves pálya. Szükség van egy háromoldalú együttműködési megállapodás
megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Szekszárdi Tankerületi Központ, mint
vagyonkezelő és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között. Ennek az
együttműködési megállapodásnak a megkötéséről szól az előterjesztés határozati javaslata.
dr. Molnár Kata jegyző: Az elmondottakat szükséges kiegészíteni azzal, hogy még egyik féltől
sem kaptak visszajelzést. Korábban kaptak egy minta szerződést, amibe eléggé erőteljesen
bele kellett, hogy nyúljon a hivatal. Még nem kaptak visszajelzést a módosításaikról, de mivel
május 31-ig alá kell írni a megállapodást, úgy döntöttek, hogy elkészítik az előterjesztést, és a
Közgyűléstől azt kérik, hogy hatalmazza fel a polgármestert az egyeztetésekre.
Máté Péter bizottsági tag: Gyerekkorában salakos volt a foci pálya, de legjobb esetben is talán
csak bitumenes. Ehhez képest a műfüves pálya nagyságrendi változást jelent. Úgy gondolja,
hogy egy remek ötletről van szó, amit feltétlenül támogatni kellene.
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 194/2017. (V.16.)
határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel és a Szekszárdi Tankerületi Központtal
a Garay János Általános Iskolában futballpálya létesítésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat együttműködési
megállapodás megkötésére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és
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a Szekszárdi Tankerületi Központtal a Garay János Általános
Iskolában futballpálya létesítésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

36. napirendi pont:
Településrendezési eszközök részleges módosításának megindítása
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz Főépítész
Herr Teréz főépítész: Előzetes döntésről van szó, három módosítás megindításáról. Az első
esetben, Tóbi Balázs ügyéről a bizottság már egyszer döntött, de a jogszabály alapján a
Közgyűlés döntésére is szükség van. Területrész eladás és telekhatár korrekció miatt szükséges
ebben az esetben a módosítást elvégezni. A második esetben a Bálint-köz kettő területét egy
belső építési vonal szeli keresztül. Ennek a vonalnak az a funkciója, hogy megakadályozza a
patak mederhez közeli építéseket. A kérelmező ennek a vonalnak a felülvizsgálatát kérte,
ugyanis ettől függ, hogy a továbbiakban egy telekként vagy két telekként lehet-e beépíteni a
területet. Az építési vonal teljes eltörlését semmiképpen sem javasolná, viszont valamennyire
a patak meder irányába el lehetne tolni. A kérelmező telekhatár rendezésre is adott be
korábban kérelmet, de azt nem tudja, hogy a bizottság megtárgyalta-e már.
Kővári László elnök: Azt már tárgyalta a bizottság.
Herr Teréz főépítész: Ahhoz is szükséges a módosítás. A kérelmező vállalja a költségeket, így
véleménye szerint lehetne ésszerűsíteni a jelenlegi állapotot. A harmadik esetben a
kérelmezőnek a Puttonyos utca feletti területen van egy 4.500 m2 nagyságú területe, amin egy
nagy lakóház van. A kérelmező szeretné értékesíteni a lakóházat, valamint ezt a 4.500 m2-t
tovább osztani. Most egy olyan lakóövezetbe van besorolva a terület, ahol 1.200 m2 a
minimális telekméret. Ebben az esetben a kérelmező csak további két telket tudna kialakítani,
módosítás esetén viszont három telket is. Elmondja, hogy a kérelmező vállalta a költségeket
és az útterület céljára történő térítésmentes területátadást.
Kővári László elnök: A kérelmező korábban megkereste őt, és mondta neki, hogy nem tudja
eladni a házat a nagy telekkel együtt.
Herr Teréz főépítész: Nem azt a területet adja át, amin közlekedni fognak. A kérelem szűk
keresztmetszete az, hogy jelenleg a Puttonyos utcáról egy kibetonozott, vápás folyókán járnak
fel, ami egy családi házhoz még kényelmes megközelítés, mert nem jön szembe senki. Ha ott
további telkek létesülnek, a járművek nehezen tudják egymást kikerülni. Ez nyilván hátránya
lesz a területnek.
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Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy tele van a város ilyen helyekkel. Véleménye szerint
nem szabad megakadályozni a terület eladását.
Máté Péter bizottsági tag: Mit ad át díjmentesen a harmadik kérelmező?
Herr Teréz főépítész: Egy olyan területet, amire pillanatnyilag nem feltétlenül van szükség.
Fényképen megmutatja, hogy pontosan melyik területről van szó. Az átadandó terület
ezeknek a telkeknek a megközelítését nem szolgálja.
Máté Péter bizottsági tag: A telek feldarabolása után kinek a tulajdona lenne az az út, amin
most jelenleg feljárnak?
Herr Teréz főépítész: Az önkormányzaté.
Máté Péter bizottsági tag: Ez kötelezettséget keletkeztetne az önkormányzatnak. Példaként
említi meg a világítás kiépítését és az út kiszélesítését.
Herr Teréz főépítész: Ezek a kötelezettségek akkor keletkeznek, amikor külterületi ingatlant
csatolnak belterületbe. Ennek a területnek a belterületbe csatolása már évekkel ezelőtt
megtörtént. A kérelmező akkor aláírt egy megállapodást, miszerint az önkormányzattal
szemben nem támaszt ilyen jellegű igényeket.
Máté Péter bizottsági tag: A telek melletti területek is belterületek?
Herr Teréz főépítész: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: De ott nincsenek házak.
Herr Teréz főépítész: Ettől függetlenül megtörtént a belterületbe csatolás.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor az önkormányzat nem vállal semmilyen plusz
kötelezettséget?
Herr Teréz főépítész: Nem vállal. Annyi a különbség, ha a mostani szabályozás megmarad,
akkor a kérelmező eggyel kevesebb telket tud kialakítani a területéből.
Máté Péter bizottsági tag: A módosítás után 1.200 m2 helyett 900 m2 lenne a minimális
telekméret?
Herr Teréz főépítész: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a szabály akkor az összes többi telekre is érvényes lesz majd?
Herr Teréz főépítész: Igen. Az az igazság, hogy a többi telek nem nagyon éri el az 1.200 m 2-t
se.
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Szegedi Attila bizottsági tag: A képen levő szürke út már létezik?
Herr Teréz főépítész: Útként már létezik, csak nem azzal a szélességgel.
Máté Péter bizottsági tag: Ez is vápás elvezető?
Herr Teréz főépítész: Nem, az az út közlekedésre kevésbé alkalmas.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzat kérte a terület átadását? Valamint hogy kerül
majd sor az átadásra?
Herr Teréz főépítész: Az önkormányzat szerződést köt.
Szegedi Attila bizottsági tag: A megosztott területek kijárása a majdani földes úton valósul
meg?
Herr Teréz főépítész: Elvileg majd valamikor igen. Mehetnének már most is arra, de valószínű,
hogy nem arra fognak.
Szegedi Attila bizottsági tag: Egy ismerőse meg akarta venni az említett házat, amelyben
három lakrész lett kialakítva. A ház mellett van egy fedett medence, amit először be kell
temetni, mert különben nem lehet megosztani a telket, mert nem jönnének ki a szükséges
méretek. A ház alsó megközelíthetősége iszonyatosan meredek. Kiment a helyszínre, így
tapasztalta a meredekséget. Ha a képen szereplő felső út nem létezik, és a ház megosztásra
kerül, a másik két telek teljesen értéktelenné válik, mert nem lesz kijárója. Ha a ház egy
helyrajzi számon marad, a ház tulajdonosa azt a feljárót fogja használni, amin most fel lehet
jutni. Viszont ha a mellette levő két megosztott teleknek nem biztosít a ház későbbi
tulajdonosa kijárást, akkor tulajdonképpen egy „bennszülöttet” alkot a Közgyűlés, mert a külső
rész közlekedhetetlen. Terepjáró autóval nem tudott ott átmenni, ezért bátran elmondható,
hogy az az út közlekedhetetlen.
Kővári László elnök: Véleménye szerint meg kell osztani a telket, különben senki nem venné
meg.
Máté Péter bizottsági tag: Garanciát kell kapni arról, hogy a városnak nem keletkezik majd
plusz költsége.
Kővári László elnök: Javasolja mindhárom kérelem támogatását.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a harmadik esetben akkor kellene támogatni a
kérelmet, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nem jár további
kötelezettséggel (pl.: útszélesítés, közvilágítás kiépítés).
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel Máté Péter bizottsági tag határozati javaslatát, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 195/2017. (V.16.)
határozata
településrendezési eszközök részleges módosításának
megindításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Településrendezési eszközök részleges módosításának
megindítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 12. pontját a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

2. a határozati javaslat 3. pontját abban az esetben javasolja
elfogadásra a Közgyűlésnek, amennyiben Szekszárd Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
számára
további
kötelezettséggel (pl.: útszélesítés, közvilágítás kiépítés) nem
jár.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Kővári László elnök

37. napirendi pont:
Kérelem a Vörösmarty utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Vörösmarty utca 3. szám alatti lakos öt kéréssel fordult a
bizottsághoz. Az első kérése az lenne, hogy a két órás parkolási zóna tábla kerüljön olyan
helyre, hogy a Béla király tér felől érkezők is könnyen észlelhessék. Véleménye szerint
megfelelő helyen van a tábla, mert a Béla tér felől nem sokan érkeznek.
Máté Péter bizottsági tag: A közlekedési tábla tényleg nincs a látómezőben. Véleménye
szerint, ha a közterület-felügyelők megbüntetik a szabálytalanul parkolókat, akkor egy idő
után mindenki számára köztudottá válik a tábla kint léte. Csak fokozott ellenőrzésre van
szükség.
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Märcz László igazgatóságvezető: A közterület-felügyelők jelenleg is fokozottan ellenőrzik a
területet. Lejjebb sem lehet tenni a táblát, mert akkor meg akadályozza a forgalmat.
Máté Péter bizottsági tag: Nincs lehetőség áttenni a másik oldalra a táblát?
Märcz László igazgatóságvezető: Szerinte nem áttenni kellene, hanem ki kellene helyezni még
egyet. A kérelmező azt is szeretné, hogy helyezzen ki az önkormányzat „mindkét irányból
behajtani tilos” „kivéve célforgalom” táblát.
Máté Péter bizottsági tag: Ismerteti Schmidt Krisztián útügyi referens álláspontját: ilyen táblát
nem lehet kihelyezni olyan közútra, amelyen keresztül közelíthető meg a bíróság, az ügyészség
és a Béla király tér, továbbá semmilyen visszatartó ereje sem lenne.
Märcz László igazgatóságvezető: A kérelmező szeretné továbbá, hogy kerüljenek felfestésre
az útburkolati jelek.
Máté Péter bizottsági tag: Ez már megtörtént. Igaz, nem volt teljes körű, mert ahol autók
álltak, ott nem lehetett festeni.
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 02 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: A negyedik kérése a kérelmezőnek az, hogy a garázsok és
kapuk előtt kerüljön újra felfestésre a be- és kiállást biztosító útburkolati jel.
Máté Péter bizottsági tag: Ez is megtörtént már. Bár nem érti, hogy az akadálymentesítést
miért tették ki az útra.
Märcz László igazgatóságvezető: Ennek véleménye szerint az az oka, hogy abban az időben
ezt előírta az ÁNTSZ. A kérelmező ötödik kérése pedig az, hogy a saját háza elé kerüljön egy
olyan parkolóhely kijelölésre, amelyet csak az utcában lakók vehetnek igénybe, a bíróság,
ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézet előtti parkolókhoz hasonló módon. Úgy tudja,
hogy körülbelül ketten vagy hárman laknak abban az utcában.
Máté Péter bizottsági tag: Évi 67.000 forint ellenében van rá lehetőség. A bíróságnak,
ügyészségnek és a büntetés-végrehajtási intézetnek azért biztosítja díjmentesen a város a
parkolóhelyeket, mert közintézményről van szó, és mert az ügyfelek szállítását így lehet a
legkönnyebben megoldani.
Kővári László elnök: Javasolja az első esetben a két órás várakozást jelző tábla megismétlését
a baloldalon. Javasolja továbbá a „mindkét irányból behajtani tilos” „kivéve célforgalom” tábla
kihelyezése iránti kérelem elutasítását, valamint a kérelmező tájékoztatását arról, hogy a
harmadik és negyedik pont esetében a festés már megtörtént, az ötödik pont esetében pedig
azt, hogy a parkolóhely kijelölésére évi 67.000 forint ellenében van lehetőség.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatát, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 196/2017. (V.16.)
határozata
a Vörösmarty utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Vörösmarty u. 3. sz. alatti lakosnak az
utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló kérelmét, és
az abban foglalt javaslatokról az alábbi döntést hozza:
a) a bizottság a 2 órás várakozást jelző táblát megismétli a
baloldalon.
b) a bizottság nem támogatja a „mindkét irányból behajtani
tilos” „kivéve célforgalom” közlekedési tábla kihelyezését.
c) az utca útburkolati jeleinek, illetve a garázsok és kapubejárók
előtti, a be- és kiállást biztosító jelek festése már megtörtént.
d) a Vörösmarty u. 3. sz. épület elé a vonatkozó, 5/2015. (II.11.)
számú önkormányzati rendelet alapján, 67.000.- Ft/év bérleti
díj ellenében tudja biztosítani az önkormányzat a
parkolóhely kizárólagos használatát a kérelmező részére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

38. napirendi pont:
Oxygen Group Kft. kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 15 óra 05 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatát, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 197/2017. (V.16.)
határozata
az Oxygen Group Kft. 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 az Oxygen
Group Kft-nek (1027 Budapest, Bem József u. 6.) a Rádió 1
„Reggeli Show” élő rádió közvetítés kapcsán benyújtott
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. május 22.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 06 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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