SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-13/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. június 20. 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
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Berlinger Attila kommunikációs referens
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Werner Krisztina pályázati referens
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
Molnár Gyula a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
képviselője
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Tölgyesi Balázs a RE-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az ülésen megjelent:

Tóthi Jánosné,
elnökhelyettese

a

Szekszárdi

Civil

Kerekasztal

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.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Elmondja, hogy a Szekszárdi Civil
Kerekasztal elnökeként felhatalmazta Tóthi Jánosnét, a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnökhelyettesét az ülésen való részvétellel. Azt kéri a Bizottságtól, hogy biztosítsa Tóthi
Jánosnénak, hogy három percben ismertethesse álláspontját a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal közötti együttműködési
megállapodás megkötésére” című napirendi pontnál.
Az elnök szavazásra teszi fel Tóthi Jánosné hozzászólásának engedélyezését az említett
napirendi pontnál, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag megszavazott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Babits
Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza, valamint a Piac Közösségi Tér hűtés-fűtés,
valamint víz- és csatorna épületgépészeti rendszere üzemviteli ellenőrzése, hibaelhárítása és
TMK munkáinak elvégzése” tárgyú írásbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi
pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel és a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:

NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására
(188. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. 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)
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bebics János vezérigazgató
5. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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8. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
9. napirendi pont:
Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan
használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője
10. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei
fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
11. 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) és
egyéni választókerület jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
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13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
14. napirendi pont:
Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
15. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai
ügyrendjének elfogadására
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
16. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
17. napirendi pont.
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv”
elkészítésére a „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére”
vonatkozó pályázat benyújtásához
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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19. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
20. napirendi pont:
Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez
kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Zöldfelület-karbantartó csoport gépjármű beszerzése
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2017. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Keretmegállapodás
kéményseprő-ipari
tevékenység
Tüzeléstechnikai Kft-vel
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

elvégzésére

a

Caminus
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Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza, valamint a Piac Közösségi
Tér hűtés-fűtés, valamint víz- és csatorna épületgépészeti rendszere üzemviteli ellenőrzése,
hibaelhárítása és TMK munkáinak elvégzésére
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
27. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

A bizottság 13 óra 02 perckor zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 13 óra 08 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
2. 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)
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előirányzat módosítás három társulás költségvetését
érinti.
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 213/2017. (VI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2017.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: 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 214/2017. (VI.20.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi
Sportközpont Nonprofit Kft által kért kis és nagy értékű tárgyi
eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Bebics János vezérigazgató
Kővári László elnök: Köszönti a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban:
DDKK) képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
8
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Molnár Gyula, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Az eddigi évekhez
hasonlóan idén is csökkenő utasszámmal számolnak ugyanazon teljesítmény mellett.
Elmondja, hogy a társaság a helyi járatban közlekedő autóbuszokat előtörlesztette. Ez egy
kicsit magasabb költséggel jelenik meg.
dr. Mezei László bizottsági tag: Létezik egy vállalat, ami 100 milliós veszteségeket termel a
város számára. Az a hivatkozás, hogy a város beavatkozik a menetrendbe, nem tekinthető
jogalapnak a folyamatos veszteség termelésére. Nagyon sok ellentmondást vél felfedezni az
anyagban. Ha a cég az előterjesztésben szereplő számokkal dolgozik, és komolyan is veszi
ezeket a számokat, kérdésként tehető fel, hogy miért volt szükség az előtörlesztésre? Miért
kell idő előtt pénzeszközt átadni? A legdrágább pénzügyi és gazdasági műveletet alkalmazza a
cég egy olyan tevékenységre, ami veszteségbe hajlik. A lízing, mint módszer, nem alkalmas
arra, hogy hatékonyan dolgozzon vele a cég, és ráadásul még nagyon drága is. Nem látja a
racionális pénzügyi szakértelmet ebben a tevékenységben. Csak azt látja, hogy folyamatosan
veszteséget termel a cég, amit az önkormányzatra hárít. Az önkormányzat által kötött
szerződés pénzügyileg és gazdaságilag is értelmezhetetlen. Az önkormányzat kérése,
beavatkozása alapján a cég az adófizetők pénzéből próbálja fenntartani a vállalkozást. Nem
látja az előterjesztésben azt sem, hogy milyen adminisztratív beavatkozásokat valósított meg
a cég annak érdekében, hogy egy rosszul működő, folyamatosan veszteséges vállalatot kisebb
adminisztráció vezessen. Olyan műszaki megoldásokat sem lát, ami azt célozná, hogy
hatékonyabban, olcsóbban végezze a vállalat a tevékenységet. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi
tevékenység elfogadhatatlan. Szeretne választ kapni arra, hogy ezeket a problémákat miért
nem kezelte és oldotta meg a DDKK, és miért alkalmazott olyan technikákat, amelyek nem
alkalmasak a veszteség csökkentésére.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot az utasszámról. A
táblázatból jól látható, hogy 2007 óta folyamatosan csökken az utasszám, majdhogynem a
felére. Mi lehet ennek az oka?
Kővári László elnök: A tömegközlekedés régiósítása mennyire segíti a gazdaságos működést?
Molnár Gyula, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A lízingszerződések
akkor lettek megkötve, amikor még a svájci frankos hitelek viszonylag kedvezőek voltak. Ez
már több, mint 10 éve volt. A pénzügyi konstrukció alakulását mindenki ismeri. Ezt azonban a
társaság sajnos nem tudta befolyásolni. Ezért próbálta meg a cég az előtörlesztést. A helyi
közösségi közlekedés minden városban veszteséges. Ez egy olyan közszolgáltatás, ahol a
közszolgáltatásért a település önkormányzata felel. A másik oldalon pedig ott van a
szolgáltató. A jelenlegi jegyárak 2012 óta nem változtak, az inputok viszont változtak. Ez alatt
kell érteni a munkabért, az üzemanyagot és az alkatrészeket. Ez okozza a veszteséget. Az adott
települési önkormányzat, mint megrendelő tesz javaslatot a menetrendre, amit a cég
levezényel. A cég kétszer is próbált javaslatot tenni menetrend-változásra, de nem történt
változás. Az utasszám csökkenés magyarázható azzal, hogy gyakorlatilag nagyon alacsony a
fizető utasok száma. Van egy szociális elv, ami alapján igénybe veszik az utasok a járatokat. A
65 éven felüliek pedig díjmentesen utaznak. Elmondja, hogy az utasoknak körülbelül a 60%-a
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veszi igénybe díjmentesen a szolgáltatást. A régiósítás jelen esetben Tolna, Somogy és Baranya
megye összevonásáról szól. Vannak adminisztrációt csökkentő törekvések, amelyek már meg
is jelentek. Gyakorlatilag a Gemenc Volán Zrt. adminisztrációjából sokkal kevesebb maradt.
Elmondja, hogy vannak országos beszerzések, de ezek kimeneteléről nem tud nyilatkozni.
Sokkal előnyösebb megoldásnak tartja az országos beszerzést. Van a Nemzeti Autóbusz
Beszerzési Bizottság és egy minisztériumi szervezet, ami elbírálja, hogy egy társaság milyen
járműveket vásárolhat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hallott a polgármestertől egy olyan elképzelést, hogy az egész
közlekedési rendszer gázra lesz átállítva. Végzett-e a DDKK olyan számítást, hogy a
megváltozott üzemanyag mód mennyiben segíti majd a költségcsökkentést? A DDKK
képviselője említette, hogy a javaslatokra nem kapnak választ. Látja-e értelmét a DDKK
képviselője annak, hogy évente két alkalommal megtárgyalják a várossal a problémákat és a
javaslatokat? Nem minden órában, és nem minden szakaszon van ugyanakkora forgalom.
Tervezi-e a cég kisebb buszok forgalomba állítását?
Máté Péter bizottsági tag: Az utasforgalommal kapcsolatos mondat nem egyértelmű az
előterjesztésben. A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről évre
csökken. A grafikon csak a fizető utasokat tünteti fel?
Molnár Gyula, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Nem, valamennyi utast.
Máté Péter bizottsági tag: A nem fizető utasokért a kompenzációt az államtól kapja a cég?
Molnár Gyula, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez 120 forintot jelent utasonként.
Máté Péter bizottsági tag: Nagyon sok busz megy üresen. Véleménye szerint szükséges lenne
a menetrendek felülvizsgálata, amit a határozatban is rögzíteni kellene.
Kővári László elnök: Fontos, hogy az üzemelési és egyéb költségek hogyan alakulnak. Az egész
szerviz-technológia ezekre a típusú járművekre van kiépítve. A menetrend véleménye szerint
jó szándékkal lett megalkotva. Ha ritkábban mennének a buszok, akkor lehet, hogy kevesebb
utas venné igénybe a tömegközlekedést. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható,
hogy autók tömkelege van a városban, forgalmi dugók halmazával, mert nem veszik igénybe
a tömegközlekedést az emberek. A menetrend felülvizsgálatát indokoltnak tartja. Az árakat a
város nem szeretné növelni, de van lehetőség arra, hogy állami kiegészítést nyerjenek a
működéshez. A város minden állampolgára fizeti azt a veszteséget, amit nem is ő okozott.
Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a
menetrend ésszerűsítésének felülvizsgálatára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 215/2017. (VI.20.)
határozata
Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2016. évi
teljesítményi adatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló Szekszárd város
helyi tömegközlekedésének 2016. évi teljesítményi adatairól”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés
kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a menetrend ésszerűsítésének
felülvizsgálatára.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

dr. Mezei László bizottsági tag: A város sok adót fizettet a lakosokkal. Ha a bevételt nem az
emberek javára használja fel a város, hanem odaadja egy veszteségesen működő, rossz
hatékonyságú, lemerevedett, lassú rendszernek, úgy hogy nem avatkozik be, az részben a
város alkalmatlanságát jelenti, részben pedig az adófizetők fejlesztési céllal adott pénzével
való visszaélést jelent. A DDKK-nak adott pénzből rengeteg fejlesztést lehetne megvalósítani.
Máté Péter bizottsági tag: A helyi tömegközlekedés egy kötelező feladat, amit meg kell oldani.
A város megoldhatná más módon is, például saját cég létrehozásával. De nem biztos, hogy ez
nyereséges lenne.
Kővári László elnök: Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatáról van szó, amit közös
teherviselésből kell megvalósítani. Nem lehet csak azokkal megfizettetni, akik éppen igénybe
veszik a szolgáltatást.
5. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is meghirdetésre
került a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat. A korábbi években
megszokott feltételekhez képest idén sincs változás a feltételekben. Gyakorlatilag az
önkormányzat igényelné a támogatást. A korábbi évben a szolgáltatónak e tárgyban nyújtott
támogatás legfeljebb 25%-át lehet elnyerni. Az elmúlt évben 49,5 millió forint vissza nem
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térítendő támogatást nyújtott az önkormányzat a DDKK-nak veszteség kiegyenlítés címen.
Ebből az összegből a két fél megállapodása alapján 10 millió forintnyi összeg képezi a 2016.
évi működéshez átadott pénzeszközt. Ennek a 10 millió forintnak a 25%-kal növelt összegét
kaphatja meg az önkormányzat támogatásként, amit majd átad a DDKK-nak. Van egy kötelező
nyilatkozat, amit az önkormányzat ki kell, hogy állítson. Nyilatkozni kell arról, hogy az
önkormányzat december 31-ig fenntartja a helyi közösségi közlekedést, nyilatkozni kell az
átadott pénzeszközről, illetve arról, hogy a közszolgáltatással pályáztatás nélkül, közvetlenül
bízta meg az önkormányzat a DDKK-t.
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 216/2017. (VI.20.)
határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi közösségi
közlekedés támogatásának igénylésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(136. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Kővári László elnök: Köszönti a RE-Kom Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tölgyesi Balázs, a RE-kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: A társulási oldalról azokat a dolgokat
tudja csak kiemelni, amelyekről tudomása van. Nagyon fontos tényező volt, és 2015-re nyúlik
vissza, hogy a Társulás, mint kedvezményezett szerepelt egy KEOP pályázatban, aminek a
keretén belül a Társulás nyert körülbelül 1,3 milliárd forintnyi nettó támogatást a szelektív
gyűjtés régióban történő kiterjesztésére, és leginkább a házhoz menő szelektív hulladék
begyűjtésére. Ennek a projektnek a lezárására 2015. december 31-én került sor. A Társulás
volt a pályázat kedvezményezettje. Úgy gondolja, hogy ez egy fontos és mindenképp
megemlítendő esemény volt. A 2016. évre vonatkozóan meg kell, hogy említse, hogy volt ezzel
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kapcsolatban egy vizsgálat, ahol első körben elmarasztalták a Társulást. A döntés ellen a
Társulás fellebbezést nyújtott be. A döntőbíróság megvizsgálta az egész pályáztatási
folyamatot, és megállapította, hogy nem történt szabálytalanság, így a kivetett 134 millió
forintos kötelezést visszavonta. Fontos eseményként említi még meg, hogy a tavalyi évben sor
került egy felügyelőbizottsági személy kijelölésére, illetve visszahívására. 2015-ben volt egy
csurgalékvíz veszély, amit próbáltak kezelni egy szerződés alapján. 2016. novemberében
felmondta ezt a szerződést, mert nem látott esélyt a teljesítésre, tekintettel arra, hogy a
szerződés teljesítésének határideje már rég lejárt. Az idei év márciusától német technológiával
zajlik a csurgalékvíz megtisztítása. Ezzel jelenleg desztillált víz tisztaságú vizet tudnak kiengedni
a csurgalékvízből. Körülbelül 5.000 m3 csurgalékvizet sikerült megtisztítani és kiengedni. Az
NHKV Zrt. színre lépése és megalakulása komoly hatással bír. A jogszabályi változások a
hulladékgazdálkodásban kihatással vannak a Társulás működésére. A Társulásban vannak
olyan önkormányzati tagok, mint például Mohács, Komló és Bonyhád, melyek ennek a
Társulásnak részei, de idő közben úgy döntöttek, hogy hosszútávon a
hulladékgazdálkodásukat nem cikói központtal próbálják majd megoldani, hanem inkább
Pécshez orientálódnak. Ez jogilag is felvet kérdéseket. A jogi ellentmondások feloldására az
NHKV Zrt-vel már keresik a megoldásokat. Éppen most fog születni egy jogi állásfoglalás. A REkom Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: Rekom) a Társulás a tulajdonos, az önkormányzat a
Társuláson keresztül jelenik meg tulajdonosként. A Rekom tavalyi évi eredménye mínusz 145
millió forint körül van. Ez egy rettentően durva negatív szám. Ha ezt veszi figyelembe, akkor
ijesztőnek mondható. Ha abból indul ki, hogy ez a szám 2015-ben mínusz 265 millió forint volt,
akkor egy elég jelentős javulást jelent. Természetesen amíg a Társulás, mint tulajdonos, nem
veszi komolyan, és nem hozza meg azokat a szükséges tulajdonosi döntéseket ahhoz, hogy a
Rekom pénzügyi helyzete megfelelő mederbe kerüljön, addig a Társulás menedzsmentjének
eléggé korlátozottak lesznek a lehetőségei bevételek generálására. Vannak olyan vélemények
is, hogy a Rekomot meg kellene szüntetni. Erre azt tudja mondani, hogy sok milliós európai
uniós támogatásból megépült egy cikói hulladéklerakó, ahova lassan hét éve szállítják
megállás nélkül a hulladékot. Ezzel a hulladékkal és a hulladéklerakóval kötelezettségek
járnak. A problémákat hosszútávon kell kezelni, és a Társulás kötelezettségét el kell különíteni
a Rekom jövőjétől. A telepet őrizni kell, a csurgalékvizet kezelni kell akkor is, ha van Rekom,
ha nincs Rekom. A telepen keletkező metángáz ártalmatlanítási kötelezettséggel bír, azt a
tevékenységet el kell látni. Ezek a kötelezettségek elsősorban a Társulást terhelik, a
tulajdonosoknak pedig az a feladata, hogy ezekkel a kötelezettségekkel szembesüljenek, és a
Rekomtól függetlenül megpróbálják biztosítani azt, hogy az anyagi fedezet mindig
rendelkezésre álljon a feladatok ellátásához. Úgy gondolja, hogy ebből a helyzetből csak előre
fele lehet menekülni, és ezeket a kötelezettségeket nem lehet leemelni a Társulásról. A Rekom
ügyvezetőjeként az a feladata, hogy megpróbálja a telep hosszú távú biztonságos működését
és az ehhez szükséges anyagi forrásokat biztosítani. Elmondja, hogy most már nyugodt, mert
a csurgalékvíz kérdése és a metángáz összegyűjtése kezelve van, a telep pedig őrizve van. De
a rendelkezésre álló pénzből hosszútávon nem lehet megtalálni az üzemeltetési forrást, ezért
az NHKV Zrt. aktív szereplőként kell, hogy belépjen.
Máté Péter bizottsági tag: A Társulás mínusza a tagönkormányzatokat terheli?
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Tölgyesi Balázs, a RE-kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ez egy jogi kérdés. Az ő megítélése
szerint a tagönkormányzatokat terheli. A Társulás önálló jogi személyiség. A Rekom mínusza a
Társulást terheli, így a végrehajtástól nem kell félni. A Társulás hosszútávon nem tudja ezt a
problémát kezelni. A Társulás már felajánlotta a komplett vagyont az államnak
vagyonkezelésbe. Az NHKV Zrt. vizsgálja, hogy ezt milyen formában lehet megvalósítani.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ismeretei szerint a Rekom végrehajtás alatt áll.
Tölgyesi Balázs, a RE-kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Hivatalos cégjogi fórumokon
találkozott ezzel a ténnyel. Bejegyzésre került a NAV-nak a behajtás. A NAV-nak volt
jogosultsága. Már rég megvannak a papírok arról, hogy ez az eljárás megszűnt. Tavaly
szeptemberben a második negyedéves lerakási illetéket nem tudta a Társulás határidőre
befizetni az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé. Mivel nem tudták
határidőre befizetni az összeget, kijött a NAV, ugyanis az OHKT átadta a behajtást a NAV-nak.
A NAV lefoglalt mindent. Ez az összeg egy hónappal később befizetésre került. Ezt követően
minden jelzálog le lett véve, és az eljárás meg lett szüntetve. Lerakási illeték tekintetében
azóta sincs tartozásuk.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egy teljesen elhibázott döntésnek tartja a Magyarország által
követett technológiát. Az ügyvezető kimagasló tudása alapján a Társulás megszabadult egy
nagy tehertől, a csurgalékvíztől. A zöld szerves hulladék és a faanyag elkülönítése nagyon
fontos. Nem találja életszerűnek az országos kukaholding beavatkozását a folyamatba. Ez a
kukaholding ugyanis küzd azzal, hogy számlát tudjon kibocsájtani. Ez a kukaholding generálja
a veszteséget, szabad pénzeszköz pedig nem fog képződni.
Tölgyesi Balázs, a RE-kom Nonprofit Kft. ügyvezetője: Még nincs gyakorlati tapasztalatuk
arról, hogy ez az új rendszer hogyan működik. Sajnos az igaz, hogy az NHKV Zrt-nek komoly
nehézségei vannak a kifizetések kapcsán. Úgy gondolja, hogy az együttműködés biztonságot
nyújt nekik, és lehetőséget teremt a költségek racionalizálására. Ha az NHKV Zrt. úgy tud majd
fizetni, ahogy a jogszabály előírja, akkor jó helyzetbe tudnak kerülni.
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 217/2017. (VI.20.)
határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2016. évi
14
0620jkv

tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 02 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Három alapvető tartalmi
eleme van a módosításnak. Az egyik módosítás a mélygarázsokra vonatkozik. A
mélygarázsokat nem lehet a parkolási rendszerben hagyni. A mélygarázs társasházi tulajdon,
függetlenül attól, hogy önkormányzati tulajdonban áll. Ettől még működni fog a mélygarázs.
Sorompós beléptető rendszert alakítottak ki, ugyanis elterjedt a mélygarázsban az ingyen
parkolás. Többször is ellenőrizték a mélygarázsokat, és mindig megállapították, hogy teljesen
tele van. Az ott parkoló autók fele bérlettel rendelkezik, a másik fele meg nem fizetett a
parkolásért. Sorompós beléptetéssel ki lehetne alakítani egy jól működő rendszert, amivel a
gazdálkodás is jobban menne. A mélygarázs költségeiről a számlák a Szekszárdi Vagyonkezelő
Kft-hez (a továbbiakban: Vagyonkezelő) érkeznek. A Vagyonkezelő kötött már egy
megállapodást, amit az önkormányzat még felül kell, hogy vizsgáljon. Tehát a mélygarázst
kivennék a parkolási rendből, de ugyanúgy folytathatnának parkolási tevékenységet a
mélygarázsban is, csak az elszámolást helyezik majd új alapokra.
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 05 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Tehát nem közüzemű parkoló lenne, hanem magánparkoló?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: És ettől kezdve ide a város által kibocsájtott ingyenes parkolójegyek
sem lesznek érvényesek?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, nem lesznek
érvényesek. A másik módosítás az Arany János utcai tömbbelsőnek a parkolási övezetbe
vonása. Rövidesen elkezdődnek ott a munkálatok. A beléptetést még itt is át kell gondolni.
Vagy parkoló automatával vagy sorompóval kellene megoldani. Lakossági ingyenes kártyát
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nem bocsájtana ki erre a területre. A rendelet alapján ez azonban nem lehetséges. Véleménye
szerint ezért módosítani kellene a rendeleten. Kevesebb lesz a parkolóhelyek száma, de
biztonságosabb lesz sokkal. Bár ennek a területnek több tulajdonosa van, a 93% az
önkormányzat tulajdonában áll.
Varga András osztályvezető: Csak az önkormányzat területén épül a parkoló.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A harmadik módosítás a
Kórház déli bejáratánál levő parkolót érinti, azt szeretnék, ha ez a parkoló fizetős lenne.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Kórház augusztus 1-től egy vadonatúj parkolási rendet fog
kialakítani. Forgalomszámlálások alapján naponta 800-1.000 autó megy be az intézmény
területére, vannak olyan személyek, akik egész nap ott parkolnak, és csak 400 forintot kell,
hogy fizessenek érte. Sorompót alakítanának ki a bejáratnál kétirányú forgalommal.
dr. Molnár Kata jegyző: Az ügyvezető igazgató jelezte, hogy lakossági ingyenes kártyát nem
kellene kibocsájtani az Arany János utcai tömbbelsőre. Ha a bizottság egyetért ezzel, akkor
tehet erre vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A parkolást nem biztos,
hogy sorompóval kellene megoldani, mert az útügyi referens véleménye szerint közterületi
parkolót nem lehet sorompóval lezárni.
Máté Péter bizottsági tag: A sorompóval kapcsolatos aggályt valószínű a mentők, tűzoltók és
rendőrök miatt vetette fel az útügyi referens. Véleménye szerint lehet megoldást találni a
sorompós rendszer kialakítására is. Akár az is megfelelő lehet, ha a postáskódhoz hasonlóan
itt is kapnának kódot az előbb említett járművek vezetői.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Kártya kiadása lehet
megfelelő.
Máté Péter bizottsági tag: Egy kártya viszont nem elég.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Ez esetben viszont kezelő
szervet kell feltenni duplán. Viszont nem tudja, hogy ez műszakilag hogyan valósítható meg.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát és a
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy a rendelet 7. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészüljön ki: „(1a) Az (1)
bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az Arany János utcai tömbbelsőben kialakított
parkolóra.”
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 218/2017. (VI.20.)
határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati
javaslatát és a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a
parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. §a a következő (1a) bekezdéssel egészüljön ki:
„(1a) Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az Arany
János utcai tömbbelsőben kialakított parkolóra.”
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(167. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Kővári László elnök 14 óra 16 perckor átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek,
majd elhagyja az üléstermet. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes: Köszönti az Aranykönyvi Bizottság tagjait. Megkérdezi, hogy
szeretnék-e kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag: Az Aranykönyvi bejegyzésre vonatkozó
javaslatot a szokásos gyakorlatnak megfelelően állították össze. Elmondja, hogy a javaslatot a
Humán Bizottság két alkalommal tárgyalta. A kiküldött anyaghoz képest egy kiegészítő javaslat
érkezett a Humán Bizottságtól, a 2016. június 18-án megrendezésre került Sió Transz Kupával
kapcsolatban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 219/2017. (VI.20.)
határozata
a 2016. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Aranykönyvi
bejegyzésekre vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan
használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: Vizdár-Lőczi Gizella az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője
Máté Péter elnökhelyettes: Köszönti az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület
képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület képviselője:
Februárban született egy közgyűlési határozat a Rákóczi utca 57. számú ingatlannal
kapcsolatban. A Közgyűlés az említett ingatlan használatba vételét engedélyezte az
egyesületnek. Ahhoz, hogy az ingatlannal kapcsolatban tovább tudjanak lépni, szükség lenne
egy használatba vételi megállapodást kötni az önkormányzatnak az egyesülettel. Amíg nincs
megállapodás, addig nem tudnak haladni az építési engedéllyel. Az építési engedély
kézhezvételét követően tudnak csak valós költségvetést kidolgozni, ami alapján pedig
támogatásokat tudnának igényelni. Elmondja, hogy az általuk kalkulált költségvetésnek a
kicsivel több, mint egyharmada áll rendelkezésükre.
Máté Péter bizottsági tag: Olyan új dolgok merültek most fel, amiről februárban még nem volt
tudomása sem az egyesületnek, sem az önkormányzatnak?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem. Februárban az együttműködési megállapodásról döntött az
önkormányzat, a közgyűlési döntés akkor a szándék kinyilvánításáról szólt. A mostani
megállapodás már konkrétan a használatba adás feltételeit rögzíti. A későbbiekben szükség
lesz majd még egy döntésre a beruházással kapcsolatban.
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Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Az említett ingatlan
társasház. Az önkormányzat, egy kakasdi és egy szekszárdi magánszemély a tulajdonos. A
társasház viszonyai tulajdonképpen felborulnak. A tetőtér beépítésre kerül, változik a
négyzetméter, így a társasház az arányokat az alapító okiratban újra meg kell, hogy határozza.
Udvarhasználattal kapcsolatos megállapodást is kell kötni. Ahhoz, hogy ezek a folyamatok
elindulhassanak, szükség van a megállapodásra.
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 220/2017. (VI.20.)
határozata
az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő
ingatlan használatának átadására vonatkozó megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Esőmanók Tolna
Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan használatának
átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat partnerségi együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna megyei
fejlesztésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Úgy gondolja, hogy ez egy jó lehetőség gyakorlat szerzésére.
Ráadásul a képzést követően munkájuk is lesz a diákoknak.
dr. Molnár Kata jegyző: A megállapodást a többi fél tegnap már aláírta. A polgármester úr
felhatalmazás nélkül nem írhatta alá a megállapodást, így ő a Közgyűlésen írná alá,
amennyiben a Közgyűlés erre felhatalmazza.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzat szerepét szimbolikusnak találja.
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 221/2017. (VI.20.)
határozata
partnerségi együttműködési megállapodás kötéséről az
agrárgazdaság Tolna megyei fejlesztésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat partnerségi
együttműködési megállapodás kötésére az agrárgazdaság Tolna
megyei fejlesztésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

11. 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) és
egyéni választókerület jóváhagyására (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök az ülésterembe visszatér 14 óra 25 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
dr. Molnár Kata jegyző: Javaslatot tett a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására. Az előterjesztés tartalmaz még egy határozati
javaslatot is, ami a rendelet függelékeit módosítaná. A rendeletmódosítás a Szekszárdi Civil
Kerekasztallal (a továbbiakban: Kerekasztal) kötendő együttműködési megállapodás miatt lett
volna szükséges. A Kerekasztallal azonban még nem sikerült minden kérdésben megállapodni,
ezért az egyeztetések folytatására tett javaslatot. Várhatóan a Közgyűlés novemberi ülésére
készül majd el a megállapodás. Erre tekintettel a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát
visszavonja. Az előterjesztés azért került kiküldésre, mert szerette volna, ha a bizottság tagjai
látják, hogy milyen jellegű módosítások kerülnének bele a rendeletbe a hivatal által letett
javaslat alapján. A két függelék módosítására vonatkozó javaslat főleg pontosításokat
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tartalmaz. A névváltozások miatt szükség volt az utcanév módosítások átvezetésére, továbbá
a jogszabályi változások miatt a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében feladatokat kellett
átnevezni, illetve pontosítani.
Máté Péter bizottsági tag: Formai módosításokról van szó?
dr. Molnár Kata jegyző: 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 222/2017. (VI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatáról és az egyéni választókerületek
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata
(Ügyrend
és
munkarend)
és
egyéni
választókerületek jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
közötti együttműködési megállapodás megkötésére
(171. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűléstől feladatot kapott a Civil Koncepció elfogadását
követően a 2004-ben a Kerekasztallal megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára. A felülvizsgálattal kapcsolatos munka megkezdődött. A Kerekasztal küldött
egy tervezetet, amit a kollégáival többször is egyeztetett. Ezt követően a hivatal elkészítette a
megállapodásra vonatkozó tervezetet. Az országban számos civil kerekasztal működik. Ezek
jellemzően civil szervezetek, melyek egyesületi formában működnek, ennek ellenére a
megállapodás-tervezetben nem tesz javaslatot a hivatal jogi személyiséggel rendelkező
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szervezet létrehozására. A két fél közötti nézeteltérés az együttműködés szervezeti kereteivel
kapcsolatos. A tervezetben rögzítésre került, hogy a Kerekasztal a helyi civil szervezetek
közötti együttműködés. Mivel nem civil szervezetről van szó, így alapító okirattal sem
rendelkezik a Kerekasztal. Nincs egy olyan alapokmány, ami rögzítené, hogy mely szervezetek,
milyen céllal hozták azt létre. Egy Szervezeti és Működési Szabályzata van a Kerekasztalnak,
ami nemrég lett frissítve. Az egyeztetések során azt kérte, hogy készítsenek egy
alapdokumentumot. A felülvizsgálat során problémaként merült még fel a tanácskozási joggal
kapcsolatban a képviselet igazolása. Mivel nem civil szervezetről van szó, így a Kerekasztalnak
törvényes képviselője sincs. Az előterjesztett javaslat a Kerekasztalt általános tanácskozási
joggal szeretné felruházni, de ehhez szükség van a képviseleti jog igazolására. A tanácskozási
jog a civil szervezetnek nyújtható legerősebb jogosultság. Megjegyzi, hogy ez a törekvés
országosan is egyedülálló. Egy olyan civil kerekasztalt talált, amelyik a bizottsági üléseken
tanácskozási joggal vehet részt. Közgyűlésen való tanácskozási joggal tudomása szerint egy
kerekasztal sem rendelkezik. Mivel a tanácskozási jog a Kerekasztal számára nyújtható
legerősebb jogosultság, úgy érzi, hogy minimális elvárásokat megfogalmazhat az
önkormányzat. Vezetői egyeztetésre nem került sor, a Közgyűlés őt bízta meg a
felülvizsgálattal. A harmadik problémakör a résztvevő civil szervezetek számával kapcsolatos.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak ezzel az együttműködéssel az a célja, hogy minél több
helyi civil szervezethez jusson el. Megnézte, hogy 413 szekszárdi civil szervezet van a bírósági
nyilvántartásba bejegyezve. Az előterjesztés készítése során azt feltételezte, hogy azok a civil
szervezetek, amelyek az elmúlt két évben nem nyújtották be a bírósághoz a mérlegüket, azok
nem működnek. Ez alapján feltételezhető, hogy 243 bejegyzett civil szervezet működik
jelenleg a városban. Ebben nincsenek benne a nem jogi személyiségű civil szervezetek. Azt a
javaslatot tette az egyeztetések során, hogy ennek a 243 civil szervezetnek legalább az
egynegyedével, azaz 61 szervezettel álljon kapcsolatban a Kerekasztal. Elmondja, hogy a
Kerekasztal jelenlegi taglétszáma meghaladja a 61-et. A végleges tervezetet a Közgyűlés
novemberi ülésére szeretné előterjeszteni.
Kővári László elnök: Egyetért a jegyző javaslataival.
Máté Péter bizottsági tag: A Kerekasztal 69 taggal rendelkezik jelenleg, melyből 52 szerepel a
bírósági nyilvántartásban. A maradék 17 szervezet nem létezik?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem bejegyzett szervezetek. Ettől még lehetnek civil szervezetek,
csak nem jogi személyiséggel működnek. Nem rendelkeznek törvényes képviselővel, így az
önkormányzattól a Babits Mihály Kulturális Központon (a továbbiakban: BMKK) keresztül
kapnak támogatást. A civil társaságok rendelkeznek alapdokumentummal. Az önkormányzat
abba nem szólhat bele, hogy egy civil szervezet milyen formában működjön, de a támogatások
és az együttműködés kapcsán megfogalmazhat bizonyos elvárásokat, a támogatások nyújtása
kapcsán komoly törvényi előírásoknak kell megfelelni.
Szegedi Attila bizottsági tag: A tanácskozási joggal a Kerekasztal részéről delegált személyek
lesznek meghatalmazva, vagy bárki jöhet tőlük.
dr. Molnár Kata jegyző: Ezt a Kerekasztal dönti el.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A tanácskozási jog a civil szervezeteket érintő témákra
terjedne ki?
dr. Molnár Kata jegyző: Az egyeztetések során elhangozott, hogy a tanácskozási jog csak a
civileket érintő témákra kellene, hogy kiterjedjen. De úgy gondolja, hogy nem lehet előre
megmondani, hogy melyik téma érintheti a civil szervezeteket. Adott esetben például a
költségvetési rendelet is érintheti őket, tekintettel arra, hogy a költségvetésben rögzítve van
több szervezet támogatása, és a bizottsági keretek is például. De például egy közlekedési
témájú napirendi pont is érinthet egy ilyen tevékenységi körű szervezetet. Erre tekintettel a
tanácskozási jogot nem szűkítené le a civileket érintő napirendi témákra.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Jegyzőkönyv készült arról, hogy
megválasztották a Kerekasztal elnökévé. Ennek ellenére a jegyző szerint nem tekinthető
hivatalosan elnöknek. Elmondja, hogy 40 éve vezet egy nem bejegyzett közösséget, 150 taggal.
A BMKK-nak több ilyen kis csoportja is van. Úgy érzi, hogy ez a mozgalom sikeres, és olyan
munka folyik ott, ami fontos. A Kerekasztal a saját tervezetét két hónappal ezelőtt elküldte
már a jegyzőnek, de csak június 16-án kaptak rá választ. Alapvetően egy dolgot kellene
tisztázni, mégpedig azt, hogy folytonosságról van szó. Van okiratuk, a Kerekasztal Szervezeti
és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ). A Kerekasztal 2003-ban jött létre. A
megalakulást követően együttműködési megállapodást kötött az önkormányzattal 2004-ben.
Ez a megállapodás most is hatályos. Ez alapján vett részt a Kerekasztal elnöksége a Közgyűlési
és a bizottsági üléseken. Ez még 2016-ban is így volt. Nem érti, hogy miért ne működhetne
ugyanígy a Kerekasztal. Elmondja, hogy semmilyen plusz jogot nem kérnek az
önkormányzattól. 2016. decemberében lett a Kerekasztal elnöke. Nem érti, hogy 2016.
decemberétől mi változott meg hirtelen. Ő csak a folytonosságot szeretné fenntartani. Az
együttműködés már több, mint 10 éve működik. Nem tart igényt a tanácskozási jogra a
Kerekasztal.
Kővári László elnök: A jegyző által elmondottak alapján igen komoly többletjogosultságokkal
rendelkezne a Kerekasztal.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A folytonosságot képviseli. A Közgyűlés
elfogadta a Civil Koncepciót (a továbbiakban: Koncepció). Ezzel a Közgyűlés elfogadta, hogy a
Kerekasztalt tekinti egy olyan szervezetnek, amellyel az együttműködési megállapodást
megköti. A Koncepció elismeri a Kerekasztalt, de kérdés, hogy milyen alapon. Ugyanis akkor
sem volt semmilyen alapdokumentum.
Kővári László elnök: Tájékoztatja a Kerekasztal elnökét, hogy állampolgárok is részt vehetnek
az üléseken, csak nem szólalhatnak meg. A Kerekasztal viszont tanácskozási joggal vehetne
részt.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem tart rá igényt.
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Kővári László elnök: Ez esetben csak akkor szólalhatna meg a Kerekasztal képviselője, ha a
bizottság ezt engedélyezi.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Hangsúlyozza, hogy nem szeretne
tanácskozási jogot.
Kővári László elnök: Akkor nincs miről beszélni.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De igen, mert együttműködési
megállapodást kell kötni.
Kővári László elnök: De mit tartalmazzon akkor az együttműködési megállapodás?
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A folytonosságot.
Kővári László elnök: A folytonosság megvan. A jegyző által kínált tanácskozási jog
többletjogosultságot jelentene. Az üléseken bárki részt vehet, de nem kaphat mindenki szót.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem kér szót.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az előterjesztésben van egy megállapodás, amit még Kocsis Imre
Antal írt alá és a Kerekasztal akkori elnöke. Ez a megállapodás nem szűnt meg. Nem érti, hogy
mi a probléma.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A jegyző fel akarja ruházni olyan
jogosultságokkal, amikre nem tart igényt. A folytonosságot képviseli. Ezt bizonyítják azok a
rendezvények is, amelyeket december óta megszervezett.
Kővári László elnök: A Kerekasztal elnöke a saját folytonosságukról beszél. Ehhez az
önkormányzatnak semmi köze. Viszont a két fél közötti együttműködéssel komoly
jogosítványok keletkeznének. Ez még nem zárja ki azt, hogy a Kerekasztal megtartsa a
rendezvényeket. Véleménye szerint nem kellene a kérdéssel foglalkozni, ha a Kerekasztal
elnöke nem tart igényt a többletjogosultságokra, és mindent úgy kellene hagyni, ahogy eddig
is volt.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Csakhogy a Koncepció nem erről szól.
Mi alapján fogadta el a Közgyűlés a Koncepciót?
dr. Mezei László bizottsági tag: Úgy látszik, hogy van itt egy ellentmondás.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy látja, hogy a hangulat parázs. Van egy előterjesztés, benne egy
határozati javaslattal. Véleménye szerint szavazni kellene a határozati javaslatra.
dr. Mezei László bizottsági tag: Milyen célokat fogalmazott meg az önkormányzat?
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dr. Molnár Kata jegyző: Úgy véli, hogy a helyi civil szervezeteknek óriási szerepe van az
önkormányzat működésében. Ezt próbálta konkrét tartalommal megtölteni, mikor
elkészítette az együttműködési megállapodás tervezetét. Elmondja, hogy amíg az új
megállapodást nem köti meg a két fél, addig a régi marad hatályban. A korábbi megállapodás
sokkal szimbolikusabb, a mostani pedig sokkal konkrétabb. Úgy gondolja, hogy egy következő
szintre kell lépni. Országos és helyi szinten is meg lehet figyelni a kapcsolat változását. Ez a
kapcsolat kezdetben még egy kényszeregyüttműködés volt, eseti támogatói kapcsolattal. A jól
kialakult támogatási rendszer az eseti támogatásokból fejlődött ki. Ezzel párhuzamosan
jelentkezett mindkét fél részéről az igény a döntési folyamatokban való részvételre. Úgy
gondolja, hogy ebben a fejlődésben eljött az idő arra, hogy a következő lépcsőfokra lépjenek
a felek. Civil szervezeti titkárként ismeri a civil szervezetek helyzetét, így tudja, hogy mekkora
munka hárul a szervezetekre. Egy közös, hasznos célról van szó, mely a kölcsönös előnyökre
épül egyértelmű társadalmi haszonnal, a civil kurázsi érvényesülésével.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a javaslat nem korlátozná az addig is nagyon sikeresen
működő szervezet működését, hanem segítené? Mivel tudná segíteni?
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy érzi, hogy a javaslata abszolút kiszélesítené a lehetőségeket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Konkrétan mivel?
dr. Molnár Kata jegyző: A tanácskozási jog a legerősebb jog, amit önkormányzat civil
szervezetnek biztosíthat.
dr. Mezei László bizottsági tag: De a Kerekasztal nem tart erre igényt.
dr. Molnár Kata jegyző: A képviseleti jog igazolásával sem értett egyet a Kerekasztal elnöke.
Ez is a tanácskozási joggal kapcsolatban merült fel. Ha nem tart igényt a Kerekasztal a
tanácskozási jogra, akkor a képviselettel kapcsolatos probléma is megoldódik. Sajnálná, ha a
Kerekasztal nem élne a kínált lehetőségekkel.
Tóthi Jánosné, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökhelyettese: Meg van győződve arról, hogy
a jegyző javaslatai jó szándékúak, és bizonyára előrelépést jelentenének. A civil
szervezeteknek most is nagy adminisztrációs teher van a vállukon, ezért nem jó ötlet
együttműködési megállapodás megkötésére kötelezni őket. Véleménye szerint a belépési
nyilatkozat bőven elegendő, ebben ugyanis rögzítve van, hogy elfogadják a Kerekasztal SZMSZét. Az életben sem kell együttműködési megállapodást kötni, ha valaki belép valahova. Nincs
olyan jogszabály, amely kötelezhetné a civil szervezeteket arra, hogy bejegyzettek legyenek.
A civil szervezetek nagyon sok önkéntes munkát végeznek a városban. Ez tekinthető az
önkormányzattal való együttműködés legfontosabb elemének.
Kővári László elnök: A Kerekasztal azt is meg kell, hogy értse, hogy vannak jogszabályok,
amelyeknek meg kell felelni. Nem lehet támogatást nyújtani egy olyan szervezetnek, amelyik
még papíron sem létezik.
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Tóthi Jánosné, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökhelyettese: Szó sem volt arról, hogy
támogatást kérnének.
Kővári László elnök: Az együttműködéshez ez is hozzátartozik.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Az önkormányzat a hagyományosan
működő helyi civil szervezetek önszerveződése által létrehozott Kerekasztalt legitim
partnerként ismeri el, ugyanakkor nyitott az újabb típusú együttműködés irányába is. Ezt
tartalmazza a Koncepció.
Kővári László elnök: Az előterjesztés határozati javaslatát tárgyalásra javasolná a
Közgyűlésnek, tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai között jelenleg három képviselő van. A
Közgyűlésre bízná a végső döntést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a bizottsági vélemény az a bizottság véleménye.
Attól, hogy a bizottságnak vannak olyan tagjai, akik nem képviselők, nem jelenti azt, hogy
tárgyalásra kellene javasolni a határozati javaslatot. Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatot
elfogadásra kellene javasolni a Közgyűlésnek.
dr. Molnár Kata jegyző: A határozati javaslat azt tartalmazza, hogy folytatódjon az egyeztetés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 223/2017. (VI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Civil Kerekasztal közötti együttműködési megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
közötti együttműködési megállapodás megkötésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök
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13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet pontosításáról van szó. A gyakorlat bebizonyította, hogy a
rendelet szövege pontosításra szorul. A nem lakó épületek esetében a parkolóhelyek 75%-át
a saját telken kell kialakítani. A fennmaradó 25%-ot lehet nem saját telken megépíteni, illetve
megváltani.
Máté Péter bizottsági tag: 100 méteren belül két fitneszterem is van a városban. Ide általában
autóval mennek a sportolni vágyók. Egyszerre megjelenik körülbelül 30-40 autó 100 méteren
belül, és ott parkolnak egymás mellett. Ezzel kapcsolatban nem talált szabályozást.
dr. Molnár Kata jegyző: Építések során lehet csak a parkolóhelyeket előírni. Elmondja, hogy a
hivatal vizsgálja, hogy van-e lehetőség ilyen tevékenységhez parkolóhelyet előírni. Vélhetően
a Megyei Jogú Városok Szövetségét is meg fogják keresni ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha valakinek a telekméretből adódóan lehetősége van arra, hogy
a parkolóhelyek 100%-át telken belül építse meg, akkor ezt megteheti?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, ez lenne a legjobb megoldás.
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 224/2017. (VI.20.)
határozata
a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó
parkolóhelyek
biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság kapott egy feladatot a Közgyűléstől arra, hogy tegyen
javaslatot a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozóan. A hivatal az előterjesztést
elkészítette. Elmondja, hogy a Központi Cím Regiszterrel kapcsolatban a hivatalnak folyamatos
feladatai vannak, ami nem csak az új címek képzését jelenti. Ez országos szinten is hatalmas
feladatot jelent. Ezért kezdeményeztek a minisztériumnál egy jegyzői értekezletet, ami meg is
valósult, így sikerült a problémákról értekezni. A Közgyűlés külterületi címek képzését kérte a
bizottságtól. Ez új címek képzését jelenti, ami a jelenlegi címek felülvizsgálatával
párhuzamosan zajlik. A hivatal felmérte ennek a munkának a terjedelmét, és ütemezésre tesz
javaslatot, előre véve a Bor utcát. Leírták az előterjesztésben, hogy az ezzel kapcsolatos
munkák milyen részekből állnak. Így például ki kell kérni a civil szervezetek véleményét is. Az
utcanevek meghatározása a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Egyeztetést
folytattak azzal kapcsolatban, hogy a közterületi jelleg szempontjából belterületen és
külterületen más elnevezéseket kellene használni. Bejárásra is sor fog kerülni, ezért valószínű,
hogy a bizottság segítségét fogja kérni a hivatal.
Máté Péter bizottsági tag: A Közgyűlés egy dolgot kért csak, ehhez képest az előterjesztés
sokkal többet tartalmaz. A bizottság korábbi ülésén arra tett javaslatot a Közgyűlésnek, hogy
lehessen megtalálni azokat a személyeket, akik kint laknak például a szőlőben. Ez alatt azt kell
érteni, hogy az úton, például Porkoláb-völgynél legyen kint a tábla, hogy Porkoláb-völgy jobbra
van, majd később ahol fel kell menni, megint legyen kitáblázva, hogy hol melyik helyrajzi
számhoz lehet felmenni.
dr. Molnár Kata jegyző: Jogszabályi kötelezettsége a hivatalnak a címfelülvizsgálat és a
címképzés is, ehhez a nagy terjedelmű munkához készült az ütemterv.
Máté Péter bizottsági tag: A kitáblázás nélkül a mentő nem fogja megtalálni a beteget ezeken
a területeken.
Varga András osztályvezető: Számos olyan völgy és dűlő van, ami még nincs elnevezve.
Szegedi Attila bizottsági tag: A bizottság kérése az ütemterv végére szorult.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelenleg is minden tulajdonos kötelessége kitenni a helyrajzi
számot, ehhez most sem kell új szabályokat, kötelezéseket bevezetni.
További 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 225/2017. (VI.20.)
határozata
a külterületi közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a külterületi
közterületek elnevezésére vonatkozó ütemterv jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai
ügyrendjének elfogadására
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: 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 226/2017. (VI.20.)
határozata
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő
bizottságai ügyrendjének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságai
ügyrendjének elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 17 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 227/2017. (VI.20.)
határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság alapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

17. napirendi pont.
Javaslat a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Werner Krisztina pályázati referens: Az Emberi Erőforrás Minisztériuma pályázatot hirdetett
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Ennek keretében közművelődési
intézmények vagy közösségi színterek műszaki technikai eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására lehet pályázatot benyújtani
és támogatást igényelni. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Babits Mihály
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Kulturális Központ (a továbbiakban: BMKK) vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.
Elmondja, hogy vissza nem térítendő támogatásról van szó, ahol a keretösszeg 300 millió
forint. A támogatás minimális mértéke 100.000 forint, míg a támogatás maximális mértéke
nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. A vállalt önerőt akkor is viselni kell, ha a
megítélt támogatás csökkeni fog. A BMKK összeállított egy listát a pályázat keretében
beszerezni kívánt eszközökről, ami alapján elmondható, hogy a projekt bruttó összköltsége
közel 50 millió forint, amiből a vállalt önrész 4.978.351 forint. Az igényelt támogatás
értelemszerűen a vállalt önrész kilencszerese. A pályázat benyújtási határideje június 23.,
megvalósítási határidő pedig 2018. december 31.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 19 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 228/2017. (VI.20.)
határozata
a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” iránti
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás” iránti pályázat benyújtására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt terv”
elkészítésére a „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére”
vonatkozó pályázat benyújtásához
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Werner Krisztina pályázati referens: A TOP-6.5.1-16 kódszámú pályázat keretében a Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére nyújtana be az
önkormányzat pályázatot, várhatóan szeptemberben. Ezt a pályázatot készíti elő a „Projekt
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terv” nevű dokumentum, amelynek az elkészítésére értékhatár alatti beszerzést folytatott le
az önkormányzat. A „Projekt terv” fogja számszakilag és energetikai felméréseken alapulóan
bemutatni azt, hogy milyen célú lesz az általános iskola energetikai felülvizsgálata. A
legkedvezőbb ajánlatot a VENDITO Kft. tette.
Máté Péter bizottsági tag: A cég azt fogja elkészíteni, hogy mit kell elvégezni majd és, hogy ez
mennyibe fog kerülni?
Werner Krisztina pályázati referens: A „Projekt terv” egy energetikai felmérés. Azt fogja majd
kimutatni, hogy mit kell lecserélni. 507 millió forintos keret van erre. A cég fogja majd
megmondani, hogy ebbe az 507 millió forintba mi fér bele.
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 229/2017. (VI.20.)
határozata
„Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
energetikai
korszerűsítésére”
pályázat
benyújtásához
szükséges „Projekt terv” elkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „TOP-6.5.1-16 „Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítésére” pályázat
benyújtásához szükséges „Projekt terv” elkészítése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a VENDITO Kft. (7100 Szekszárd,
Kisbödő u. 43.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő VENDITO Kft –vel (7100 Szekszárd, Kisbödő u. 43.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kővári László elnök
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3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2016. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 21 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Tavalyi évben a város új testvérvárossal
gyarapodott, a boszniai Jajce-vel. Az idei évben újabb testvérvárosi kapcsolat kialakulása
várható, a polgármester ugyanis éppen ezekben a napokban tartózkodik a portugáliai Viseu
városában. A város Szekszárdhoz hasonlóan híres a jó borairól. Idén lesz 50 éves a francia
Bezons-al a kapcsolat. Nagy valószínűséggel ünnepségre nem kerül sajnos sor. Novemberben
egy itteni civil egyesület tervez egy ünnepséget, amire Bittigheimből várható egy nagyobb
delegáció.
Kővári László elnök: Szent Márton Napra tervezik?
Berlinger Attila kommunikációs referens: Igen. Az ünnepségre négy-öt frakció is delegál
tagokat, továbbá üzletemberek is meghívást kapnak. Rövidesen érkeznek a nyári meghívások
is. Pont a mai napon érkezett meg Óbecséről a meghívó. Heteken belül várható a Lugosi
meghívás is. Aggódik, hogy a Szüreti Napokra nem lesz elegendő szálláshely. Májusban és
júniusban rengeteg rendezvény volt Szekszárdon, és a szálláshelyek nagyon korán elfogytak.
dr. Mezei László bizottásgi tag: A Sió Motelben sincs hely?
Berlinger Attila kommunikációs referens: Ott is elfogynak mindig a helyek. Azzal van a baj,
hogy mindenki szállodai elhelyezést igényel egyágyas szobával.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy vasárnapra meghívták egy Lugosi egyházi rendezvényre.
Berlinger Attila kommunikációs referens: Bár még nem érkeztek meg a meghívások, de
véleménye szerint fontos lenne előre kijelölni, hogy kik menjenek a rendezvényekre, mert
nyáron nagyon nehéz elérni az embereket.
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Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 15 óra 24 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Viseu közel van a portugáliai tűzvész helyéhez?
Berlinger Attila kommunikációs referens: Nem.
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 230/2017. (VI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2016. évi alakulásáról szóló beszámolóról,
továbbá a nemzetközi kapcsolatok 2017. évi programtervének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló Szekszárd
Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
2016. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi
kapcsolatok 2017. évi programtervének elfogadására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat a Tartsay Vilmos utca és Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez
kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 26 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Jelzőlámpás forgalomirányítási csomópont tervezése című
pályázat keretében került megtervezésre ez a csomópont. Ez a projekt most léphet a
megvalósítás szakaszába. A csomópont átépítése érintene önkormányzati területet is. A
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kerékpárút átépítése is megtörténne, ezért egy háromoldalú együttműködési megállapodás
megkötése szükséges az önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közút)
és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között. Az együttműködési megállapodás
tervezete az előterjesztés mellékletében olvasható. A projekt tervezett költségvetése 130
millió forint, amiből az önkormányzatot 3,8 millió forint terhelné az előzetes kalkuláció szerint.
A közbeszerzési eljárást a Közút bonyolítja le. Ez alapján kerül majd kiválasztásra a vállalkozó,
aki elkészíti a csomópont átépítését. Ekkor konkretizálódik majd az együttműködő partnerekre
jutó költségek összege.
Kővári László elnök: A sövényt le kellene vágni ezen a területen, mert mindig érkezik panasz
arra, hogy nem lehet kilátni a Tartsay utcára.
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 231/2017. (VI.20.)
határozata
a Tartsay Vilmos utca és a Szent-Györgyi Albert utcai
csomópont
átépítéséhez
kapcsolódó
együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tartsay Vilmos
utca és a Szent-Györgyi Albert utcai csomópont átépítéséhez
kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(177. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Meddig kerülne meghosszabbításra a szerződés?
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Varga András osztályvezető: Év végéig. Ez az időszak elegendő lenne közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Január 1-től pedig már közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
szolgáltatóval kötne az önkormányzat szerződést.
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 232/2017. (VI.20.)
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:
Felelős:

2017. június 22.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Miért lett kizárva az egyik pályázó?
Varga András osztályvezető: Mert az udvaron belüli vezeték kiépítésére kért támogatást.
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 233/2017. (VI.20.)
határozata
a közcsatornára történő rákötés támogatására benyújtott
pályázatok értékeléséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 70/2017. (III.29.) szekszárdi
öh-ban kapott felhatalmazás alapján eljárva, a közcsatornára
történő rákötés támogatásának pályázati felhívására beérkezett
pályázatról az alábbi döntést hozza:
1.
Támogatásra jogosult pályázat:
Kercsó Mártonné (7100 Szekszárd, Remete u. 87.), a
támogatás mértéke 52.605.-Ft.
Halász Gábor és Nagy Gabriella (7100 Szekszárd, Bartina u.
19/B.), a támogatás mértéke 150.000.-Ft.
Támogatásra nem jogosult pályázat:
Bütös Ferencné (7100, Szekszárd Cinege u. 7.)
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kővári László elnök

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

2017. július 15.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester

23. napirendi pont:
Zöldfelület-karbantartó csoport gépjármű beszerzése
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 15 óra 31 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A járművet kizárólag személyszállításra használná az önkormányzat?
Märcz László igazgatóságvezető: 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 234/2017. (VI.20.)
határozata
a Zöldfelület-karbantartó csoport gépjárműbeszerzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló a 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1. 1) 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Zöldfelület-karbantartó csoport részére a Renault Trafic
2,5 dCi L1H1 típusú gépjármű beszerzését a 2017. évi
költségvetés Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Gépek
vásárlása sorának 511200 részletező kódjának terhére
támogatja.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2017. évi
vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A korábbi évekhez hasonlóan idén is a központi költségvetésből
végzik a városban a szúnyoggyérítést. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le ennek a feladatnak az ellátására, ha kisebb
területen merülne fel a szúnyoggyérítés iránti igény.
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 235/2017. (VI.20.)
határozata
a 2017. évi vegyszeres szúnyoggyérítésre irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2017.
évi vegyszeres szúnyoggyérítésre” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Rovért Kft-vel (5630, Békés
Verseny u. 4.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kövári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

25. napirendi pont:
Keretmegállapodás
kéményseprő-ipari
tevékenység
Tüzeléstechnikai Kft-vel
(99. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

elvégzésére

a

Caminus

Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 236/2017. (VI.20.)
határozata
a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátására kötendő keretmegállapodás 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 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja az Önkormányzat és a Caminus Kft. között
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az
önkormányzat
részvételével
működő
társulások
fenntartásában
lévő
közintézmények,
épületek
kéményseprő-ipari szolgáltatásának ellátása tárgyában
kötendő keret-megállapodást.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kővári László elnök

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

2017. július 31.
Ács Rezső polgármester

26. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza, valamint a Piac Közösségi
Tér hűtés-fűtés, valamint víz- és csatorna épületgépészeti rendszere üzemviteli ellenőrzése,
hibaelhárítása és TMK munkáinak elvégzésére
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András 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 237/2017. (VI.20.)
határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza,
valamint a Piac Közösségi Tér hűtés - fűtés, valamint víz - és
csatorna
épületgépészeti
rendszerének
üzemviteli
ellenőrzéséről, hibaelhárításáról és TMK munkái elvégzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „a Babits Mihály
Kulturális Központ, a Művészetek Háza, valamint a Piac
Közösségi Tér hűtés - fűtés, valamint víz - és csatorna
épületgépészeti rendszerének üzemviteli ellenőrzése,
hibaelhárítása és TMK munkáinak elvégzése” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi
Távhőszolgáltató Nkft-vel (7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. június 20.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Ács Rezső polgármester

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 37 perckor berekeszti.
K.m.f.

41
0620jkv

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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