SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-4/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. február 27. napján (hétfőn) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Parászta termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

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
Varga András osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr.
Holczer
Mónika
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Herperger Babett az EMKA Tanácsadó Kft.
stratégiai igazgatója
dr. Cseke László könyvvizsgáló
Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
titkára
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

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: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Megbízási szerződés
a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem megvalósítására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye” tárgyú előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság az Egyebek napirendi ponton belül
tárgyalja meg a „Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. folyószámlahitel-felvételéről szóló
tájékoztató” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Meghívott: Herperger Babett az EMKA Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója
2. 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)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. 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
(41. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
8. napirendi pont:
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
11. napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
13. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék NKft. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Megbízási szerződés a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem
megvalósítására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés
meghozatalára
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
18. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Parkban lévő területek hasznosítására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Meghívott: Herperger Babett az EMKA Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója
Kovács Lászlóné osztályvezető: A decemberi Közgyűlésen döntés született arról, hogy a
Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a turistavadász szoftver megvásárlásának lehetőségét. A
tárgyalások, egyeztetések azóta is folyamatosan zajlanak, a végső jóváhagyást követően szinte
azonnal lezárulhat az ügy. Azért, hogy a bizottság megismerhesse a szoftver működését, felkéri
az EMKA Kft. stratégiai igazgatóját, hogy röviden mutassa be a szoftver lényegét, működését,
illetve, hogy miben válhat hasznára az önkormányzatnak, valamint a szállásadóknak.
Herperger Babett az EMKA Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója: A turistavadász szoftver egy
online vendégnyilvántartó rendszer. Az önkormányzat és a szállásadók részéről is jelentősen
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csökkenti az adminisztrációt, amennyiben bevezetésre kerül, továbbá segíti a vendégéjszakák
értékesítését. A szoftver működési elve a következő: ha a vendégéjszakát igénybe vevő fél
megérkezik egy településre, és bejelentkezik a szállásadóhoz, akkor a szállásadó regisztrálni
fogja őt az online vendégnyilvántartó rendszeren. Onnantól kezdve láthatóvá válik a település
számára, és innentől kezdve újabb és újabb megkeresésekkel, marketing programokkal
megpróbálja a település visszainvitálni. Az egész szoftver fejlesztésénél a Magyar Turizmus Zrt.
friss kutatásából indultak ki, miszerint a turista visszatér azokra a szálláshelyekre, ahol egyszer
már jól érezte magát. Az úti cél kiválasztásánál szerepet játszik az is, hogy barát, ismerős vagy
rokon mit mond az adott szállásról. Ezért a szoftvernek is az az alapvető működési elve, hogy
a turista a jó helyekre visszatér. A szoftver alapvető működését projektor segítségével
megmutatja a bizottság tagjainak. A szoftveren belül különböző modulok vannak, különböző
felületek. Első körben a demonstrálás kedvéért egy fiktív szálláshely nevében fog belépni.
Minden szállásadó a bevezetést követően saját felhasználónévvel és saját, titkosított jelszóval
fog rendelkezni. A szállásadók úgy vannak érdekeltté téve a rendszer működésében, hogy
megkönnyítik az adminisztrációjukat. Minden szállásadónak havi bevallási kötelezettsége van
a helyi adócsoport felé. Nagyon sok manuális, kézzel kitöltött adóbevallást lehet látni. A
szoftver bevezetését követően a szállásadóknak ezzel már nem lesz problémájuk, ugyanis a
felületen a havi statisztika részre kattintva egy gombnyomással elkészíthető a havi
adóbevallás. De más adminisztrációs kötelezettséget is megkönnyít, például a vendégkönyvek
esetében. Ugyanis, ha a vendégkönyvet be kell adni az idegenrendészet felé, szintén egy
kattintással elkészíthető. A KSH is megnyitotta a szoftver számára a maga rendszerét, így
könnyen lehet az adatokat importálni egyik szoftverből a másikba. A szállásadó nevében
kiküldésre kerülő levél különböző programokra invitálja a turistát. Manapság egy szállásadó
sem tudja feltétlenül megtenni azt, hogy reklámfelületeket vásároljon magának, mivel
ezeknek igen magas az ára. Amint megkapja a turista a levelet, abban a pillanatban tudja
jelezni a szándékát a szállásadó felé, és egy kattintással el tudja indítani a
vendégbejelentkezését. A rendszer a rendelkezésre álló adatokat azonnal beolvassa, a vendég
be tudja írni, hogy mikor szeretne megérkezni a településre, és mikor szeretne távozni onnan.
Példaként meg is mutatja ezt a lehetőséget a bizottság tagjainak. A szállásadói felület
bemutatását követően bemutatja, hogy mit láthat az önkormányzat ezen a szoftveren
keresztül, valamint, hogy hogyan segíti a munkát a szoftver. Az önkormányzat, a szállásadóhoz
hasonlóan, szintén saját felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik. Láthatja a
vendégbejelentkezéseket mind szállásadóként, mind pedig a teljes településen. Átláthatóvá
válik a vendégforgalom az önkormányzat számára is. A statisztikákat is látja a teljes település
szintjén, valamint szállásadókra leszűkítve is. Az önkormányzat vonatkozásában egy pontot
szeretne kihangsúlyozni, mégpedig a helyszíni ellenőrzést. Az adóhatóság ellenőrzi a
szállásadókat. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy valamelyik szállásadót szeretné ellenőrizni,
akkor erre rá tud szűrni, és már a hivatal épületében láthatja, hogy ha aznap kimenne
ellenőrizni, milyen azonosítószámmal, melyik szobában, milyen mentességi jogcím alatt
találna foglalást. Ezt a listát már a hivatal épületében ki tudja nyomtatni, és magával tudja
vinni a helyszíni ellenőrzésre. Elmondja még, hogy a szoftverben több egymásra épülő modul
látható. Az előbb ismertetett önkormányzati modul és az ehhez kapcsolódó szállásadói és
marketing modul kéz a kézben jár. Ezekre még további modulok épülnek. Van helyi
kedvezmény modul. Ez azt jelenti, hogy ha például a szekszárdi élményfürdőbe el szeretne
menni egy Szekszárdon megszálló turista, akkor a fürdő saját felületén ellenőrizheti, hogy
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jogosult-e arra a kedvezményre, amit meghatároz az adott település. Van még ezen kívül
szabad szoba kapacitás modul is, ami abban segíti a látogatókat, hogy melyik szálláshelyen van
szabad szoba. Erről a rendszer automatikus üzenetet küld mind a szállásadónak, mind az
adócsoportnak. Abban az esetben, ha a szállásadó jelzi, hogy van még szabad szoba nála, azt
az üzenetet fogja küldeni a rendszer, hogy egy szúrópróba ellenőrzésnél mindent rendben
talált. Ha a rendszer szerint van szabad szoba, viszont a szállásadó azt mondja, hogy nincs
szabad szoba, akkor is érkezik egy jelzés az önkormányzat felé azzal az üzenettel, hogy hiba
van a rendszerben. Ezen kívül van még kérdőív modul, amivel azt lehet mérni, hogy az
odalátogató mennyire volt megelégedve akár a tisztasággal, akár a személyzet hozzáállásával,
vagy például a szolgáltatás ár-érték arányával. Elmondja, hogy az alapcsomag a szállásadói
felületet, az önkormányzati felületet és a marketing modult tartalmazza.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 20 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Azt szeretné kérdezni, hogy a szoftver által történő
adatkezelés mennyire van összhangban az adatvédelmi törvénnyel? Ugyanis a rendszerbe
belekerülnek magánszemélyek adatai a szállásadók részéről, ami átkerül az önkormányzat
rendszerébe is.
dr. Molnár Kata jegyző: A tárgyalások megkezdésekor ez volt az első kérdés, ami felmerült a
hivatal részéről. Tulajdonképpen a jogosultságok megfelelő kezelésével rendezett lesz az
adatkezelés. Az önkormányzat adóhatóságként a rendszeren keresztül csak azokat az adatokat
kezelheti, és csak azokhoz fog hozzáférni, amihez adóhatóságként jogosult lenne. A marketing
modult kezelők ezekhez az adatokhoz egyáltalán nem férhetnek hozzá.
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 59/2017. (II.27.)
határozata
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet és az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök
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2. 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)
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 23 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Megkérdezi először dr. Cseke László könyvvizsgálót, hogy szeretne-e
megjegyzést fűzni az előterjesztéshez.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Elmondja, hogy írásos véleményét megküldte, a
rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előző évi költségvetési rendelet utolsó módosítására
rendszerint mindig ilyenkor kerül sor. Kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítás
alapján a 2016-os októberi normatíva felmérés miatt pótigényre volt lehetősége az
önkormányzatnak. Ezt az összeget viszont csökkentette az, hogy a tavalyi évben a Caminus Kft.
szolgáltatási rendszere megváltozott. Az önkormányzatnak, mint többségi tulajdonosnak volt
lehetősége leigényelni azt a támogatást, amit erre a szolgáltatásra kapott a Caminus Kft. Ennek
az éves összege több, mint 90 millió forint volt. Mivel évközben ez a tevékenység megszűnt,
visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ez a visszafizetési kötelezettség nem érinti
hátrányosan az önkormányzatot, mivel egyik oldalon átutalta a kapott összeget a Caminus Kftnek, ami az elszámolás elkészítését követően visszautalta ennek az összegnek az időarányos
részét, körülbelül 58 millió forintot. Saját hatáskörben végrehajtott módosításoknál pedig
tulajdonképpen a teljesítésekhez igazította az önkormányzat az előirányzatokat, ami miatt
előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek. A módosítások a költségvetés főösszegét
nem érintik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
2 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 60/2017. (II.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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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. február 28.
Kővári László elnök

dr. Mezei László bizottsági tag: A szavazást követően szeretné elmondani, hogy miért
szavazott nemmel. Úgy ítéli meg, hogy nem szalonképes az olyan költségvetés, amelyet
hatszor módosítanak. Olyan előterjesztéseket szokott megszavazni, amelyekkel egyet szokott
érteni. Az előkészítést rendkívül hiányosnak tartja, úgy gondolja, hogy ezek miatt a
hiányosságok miatt nem lehet döntést hozni.
Kővári László elnök: 2002 óta tagja ennek a bizottságnak. Ez alatt az időszak alatt ellenzéki
képviselő is volt. Elmondja, hogy három-négy módosítás mindig volt az adott év költségvetési
rendeletében. Ezekre a módosításokra rendszerint szükség volt, tekintettel arra, hogy sokszor
a törvényi előírások teszik szükségessé.
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Szakmai szempontból szükségesnek tartja, hogy reagáljon az
elhangzottakra. Egy költségvetési évben minimum négyszer kell módosítani a költségvetést,
például szükség van a költségvetés módosítására akkor, amikor különböző pályázatok kiírására
kerül sor, vagy pedig akkor, ha különböző kormányzati szervek részéről van rá igény.
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztésben szereplő táblázat a költségvetésnek is
melléklete, de törvényi kötelezettség teljesítéseként külön napirendi pontként is
előterjesztésre került. Az önkormányzat meg kell, hogy határozza a következő három évre
várható bevételeit, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteit, ami lehet hitelfelvétel, lízing,
vagy olyan hosszú távú elkötelezettség, amiből az önkormányzatnak visszafizetési
kötelezettsége keletkezhet. A bevételek vonatkozásában minimális emelkedéssel számolt az
önkormányzat. A kiadási oldalon található a hitel, amiből az önkormányzatnak jelenleg csak
egy van, a 600 milliós folyószámlahitel, aminek még nem kezdődött meg a törlesztése. A
táblázat azt tartalmazza, hogy ha az önkormányzatnál felvetődne valamilyen probléma, és
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minden tartozását azonnal vissza kellene, hogy fizesse, még akkor is 700-800 millió forint hitelt
tudna felvenni az önkormányzat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szekszárd város önkormányzatát háromszor konszolidálták,
összesen 9.200.000.000 forint értékben. Véleménye szerint, ha egy önkormányzatot
konszolidálni kell az egymást követő három évben, akkor az az önkormányzat rendkívül
sérülékeny pénzügyileg. Arra kíváncsi, hogy az előterjesztés készítésekor figyelembe lett-e
véve ez az összeg. Rendben vannak-e a fedezeti körülmények? Milyen a befizetés biztonsági
kapacitása? A táblázatban megjelölt összeg pesszimista, optimista vagy pedig biztonságos
ajánlás?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Úgy gondolja, hogy ez egy biztonságos ajánlás. A bevételeik
megalapozottak, az előző évek tapasztalata alapján biztonsággal bejönnek.
Kővári László elnök: Közismert tény, hogy a települések többségében volt egy eladósodási
folyamat Magyarországon, ami egyrészt köszönhető volt a korábbi kormány olyan
intézkedéseinek, hogy nem biztosította a forrásokat. Néha adott lehetőségeket a kormány, és
így az önkormányzatok bevállaltak olyan lehetőségeket, amelyekhez az önrész
vonatkozásában felvettek hiteleket, amelyekből finanszírozták a beruházásaikat. Ha Szekszárd
akkor nem így döntött volna, akkor a fele beruházás elmaradt volna. Mindenki úgy ítéli meg,
hogy ennyit a város még sosem fejlődött, mint az utóbbi öt-hat évben. Fontos kérdéskör volt,
hogy a Magyar Állam, vagy az önkormányzatok legyenek-e az adósok. A kormány az utóbbi
néhány évben úgy gazdálkodott, hogy megtehette, hogy átvállalja az önkormányzatok
adósságát. A pályázatok benyújtásakor Szekszárd olyan beruházásokat helyezett előtérbe,
amelyeknél pontosan ki volt számolva, hogy hány év alatt lehet kigazdálkodni.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A háromszori konszolidációt és a kilenc milliárdos összeget
nem egészen érti, ugyanis ő úgy emlékszik, hogy a konszolidáció hat milliárd alatt volt.
dr. Mezei László bizottsági tag: A korábbi igazgatóságvezetővel készített egy négyoldalas
pénzügyi elemzést, amiben megtalálható ez a konszolidáció. Nem hiszi, hogy valótlant állított
volna.
Szabó Balázs bizottsági tag: A költségvetés mindig egy nehéz kérdéskör. Nem szeretné a
megnyilvánulását politikai irányba eltolni. A költségvetésben van több olyan rész is, amivel
egyetért, de sok olyan rész is, amivel nem. A köztisztviselők fizetésének emelésével
kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezése volt.
Éppen ezért nehezményezi, hogy nem lehet erről külön szavazni, mert erre mindenképp
igennel szavazna. Az, hogy a költségvetésre nemmel fog szavazni, nem azt jelenti, hogy nem
fogadja el a hivatal által végzett munkát, mert az tény, hogy tiszteletre méltó mindenki
munkája.
Kővári László elnök: Amikor kezdte a képviselői pályafutását, akkor még csak 400.000.000
forint volt a városüzemeltetésre szánt összeg, ami most már egy milliárd forint felett van. Azaz
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a város működési háttere jelentős mértékben stabilizálódott. Elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 61/2017. (II.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
(tervezet)
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztésben nagyon alaposan és részletesen mutatták be a
költségvetés tervezését és folyamatát, ezért a részletekbe most nem menne bele, helyette
inkább egy-két dolgot szeretne kiemelni. Azt tartja az egyik legfontosabb momentumnak, hogy
a költségvetés tervezet nem tartalmaz hitelfelvételt. Sikerült úgy létrehozni a költségvetési
egyensúlyt, hogy nem kell hitelfelvételről dönteni. Nemcsak hitelfelvételről nem kellett
dönteni, hanem az előző évi pénzmaradványt sem kellett igénybe venni. A korábbi évek
költségvetése tartalmazta az előző évi pénzmaradványok igénybe vételét is, e nélkül nem
lehetett a költségvetési egyensúlyt létrehozni. Ilyen szempontból a mostani költségvetéstervezet biztonságosnak tekinthető. Elmondja, hogy kiterjedt egyeztetést folytattak le az
önkormányzat intézményeivel, és a hivatal igazgatóságvezetőivel, osztályvezetőivel. Egy
többkörös egyeztetésen van túl a hivatal. Az intézmények örültek a korábbi évekhez képest
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sokkal részletesebb egyeztetésnek. Az előterjesztés szöveges részében fel vannak
sorakoztatva azok a benyújtandó pályázatok is, amelyek számszakilag nem biztos, hogy
megjelennek a táblázatokban, mivel csak benyújtandó pályázatokról van szó. A pályázatok egy
részénél szükséges tartalékba helyezni az előkészítéshez kapcsolódó költségeket, ezért is
tartották fontosnak megemlíteni a szöveges részben a pályázatokat. Felhívja a figyelmet arra,
hogy olyan magas összeget helyeztek tartalékba, amelyekből biztonságosan fedezhetőek a
költségek. Fel kell hívni a figyelmet a személyi juttatások előirányzatára is. A garantált
bérminimum-emelés, illetve a minimálbér emelés olyan nagyságrendű volt, ami miatt a
személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzata igencsak megemelkedett az
előző évi előirányzatokhoz képest. Ehhez képest vannak olyan bérelemek is a tervezetben,
amelyek ugyan megjelennek, de amelyeknek fedezeti része nem minden esetben jelenik meg
a költségvetésben, ugyanis még nem kaptak róla információt. Ezek különösen az ágazati
pótlékok: a kulturális és a szociális ágazaté. A törvény már rendelkezik róluk, de csak később
fognak állami támogatás címén megérkezni az önkormányzathoz. Mint ahogyan már korábban
utaltak rá, a köztisztviselők illetményalapjának emelésére is javaslatot tesz a rendelettervezet.
Idén először nyújt lehetőséget a költségvetési törvény arra, hogy az önkormányzatok
képviselő-testülete a kötelező illetményalaptól eltérjen, és azt egy magasabb összegben
állapítsa meg. Közel nyolc éve 38.650 forint a köztisztviselői illetményalap. Ehhez képest a
tervezet 42.000 forinttal javasolja megállapítani az illetményalapot. Ezen kívül még van három
olyan intézmény, amelyek még további bértömeget kapnának, és amelyeknél munkáltatói
döntésen alapuló béremelésre lenne lehetőség. Az előkészítés során összevetették az
intézményekben a hasonló végzettségű kollégák illetményét, ami után azt állapították meg,
hogy vannak olyan ágazatok, ahol jelentősen elmarad a szakemberek bére. Ebbe a körbe
tartoznak egyrészt a szociális ágazatban dolgozók. Itt a Humánszolgáltató Központot és a
Szociális Központot kell megemlíteni. Másrészt ide tartozik még a kulturális ágazat a Babits
Mihály Kulturális Központtal. Ezek az intézmények folyamatosan üres álláshelyekkel küzdenek,
ugyanis a rendkívül alacsony bérek miatt nagy az elvándorlás. Az intézményvezető felelőssége
lesz, hogyan fog élni ezzel a lehetőséggel. Meg kell jegyezni azt is, hogy a garantált
bérminimum ilyen mértékű emelése további bérfeszültségeket okozott, éppen ezért úgy
gondolja, hogy az előbb említett intézményeknél ez a bértömeg alkalmas lesz a kialakult
feszültség rendezésére. Elmondja még, hogy a szociális keretet a tavaly bevezetett új
ellátásokkal bővítették, minden új ellátásra megvan a fedezet a költségvetésben. A tűzifa
támogatási keretet is egy bővebb kerettel tervezték, a bevezetett települési támogatásoknál
a gyógyszertámogatásra is fedezetet nyújt a költségvetés, továbbá a tavaly bevezetett
újszülöttek vizsgálatához is biztosítanak fedezetet. A bizottsági keretek összege megegyezik a
tavalyi keretek összegével. Azáltal, hogy az iskolák működtetői joga elkerült az
önkormányzattól, ezeknek az intézményeknek a működtetési költségeivel már nem kell
számolni. Ennek ellenére a fejlesztések között megjelennek iskolákkal kapcsolatos fejlesztési
költségek is, hiszen az önkormányzat továbbra is elkötelezett a helyi oktatás iránt. A TOP-os
pályázatok között is több iskolát érintő fejlesztés van, valamint az önkormányzati tartalékok
között is terveztek tartalékot arra, ha valamelyik iskolánál azonnali segítségre lenne szükség
működtetésben.
Kővári László elnök: Szeretné megkérdezni dr. Cseke László könyvvizsgáló véleményét a
rendelettervezetről.
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dr. Cseke László könyvvizsgáló: Az írásos véleményében elfogadásra javasolta a
rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően. A költségvetések esetében nagyon
fontos az átláthatóság. Véleménye szerint a tervezet esetében lehet beszélni átláthatóságról.
Felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a szabályszerűség. Azért szokta minden alkalommal a
jogszabályi hivatkozásrendet végigvinni a véleményében, hogy ez támaszt jelentsen az
érdeklődök számára, és, hogy ezekben a jogszabályokban a megfelelő paragrafus helyeken
meg tudják nézni, hogy a kötelező előírásoknak megfelel-e a költségvetés.
Szabó Balázs bizottsági tag: Elmondja, hogy egy tisztességes munkáról van szó. Az a
problémája a költségvetéssel, hogy ez valamilyen szinten irányítva van, tehát meg van szabva,
hogy mit és hogyan kell tenni. Úgy gondolja, hogy lennének olyan dolgok, amikre többet
kellene költeni. Súlyozni kellene a problémákat. Itt hívja fel a figyelmet a múlt heti
sajtótájékoztatójára: a Szekszárdi dombvidéken a babakocsis és a kerekes székes közlekedés
körülbelül 40 éve várat magára. Véleménye szerint ezek a problémák prioritást kellene, hogy
élvezzenek, viszont a költségvetésben nem látja ezeket. De kihangsúlyozza, hogy ez nem
azoknak a hibája, akik ezt a költségvetést szakmailag megírták, hanem a politika irányításának
tudja be.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az előterjesztett anyagot tanulmányozva az a meggyőződése,
hogy rendkívül nagy információs háttérrel rendelkezik, ezért ezt el tudja fogadni.
Mindenképpen örömtelinek tekintendő az, hogy egyensúlyban vannak a bevételek és a
kiadások. Ebből is látszik a rendkívül hatékony munka. A tervezet szerkezete nem tükrözi
Szekszárd jellegét, igényét, tehát nem Szekszárd városáról szól, és egyáltalán nem foglalkozik
azokkal a problémákkal, amelyekkel Szekszárd már évek óta küzd. Egy olyan költségvetéstervezetről van szó, amelyben igen erős belenyúlások vannak. Azt szeretné kérni Kővári László
elnöktől, hogy témák szerint szavazzanak a költségvetésre. Amennyiben erre nincs lehetőség,
akkor szeretné, ha a jegyzőkönyvben külön rögzítésre kerülne, hogy melyik résznek adna
támogató szavazatot, és melyiktől vonja el. Ahhoz, hogy megerősítse, hogy Szekszárdnak nem
erre van szüksége, közölne néhány adatot a bizottság többi tagjával: a várost 3.150 ember
hagyta el azzal indokolva, hogy nem tud ebben a városban élni, alkotni és családot alapítani.
Ezek az emberek tartósan külföldön próbálják meg felépíteni az életüket. Ennek a társadalmi
értékhez való hozzájárulása országosan 72 milliárd forint adókiesést jelent. A KSH
megállapítása szerint hét és fél százalékos a munkanélküliség aránya a városban. Ezt sem
kezeli a tervezet. Úgy gondolja, hogy hirdeti a város a „Zöld Város” programot olyankor,
amikor működteti a Cikói hulladéktárolót, nem feldolgozó rendszert, amely folyamatosan
szennyezi a környezetét. A közbiztonsággal kapcsolatban is más az elképzelése, mint a
tervezetnek. Nem tudja kezelni ez a program, és talán az ország sem, hogy az országban
730.000 olyan ember él, aki nem képes, nem tud vagy nem hajlandó a társadalom szerves
tagja lenni. Megjegyzi, hogy Szekszárdon is van egy ilyen telep, a Tartsaytól a Tesco áruház felé
haladva. A tervezet nem kezeli azokat az ingatlanproblémákat, amelyeket lassan teljesen benő
a gaz, mint például a Top Centernél vagy az Úttörő háznál. Ugyancsak irányított programnak
tartja az útfelújítás kérdéskörét is. Ragaszkodik ahhoz, hogy egyedi véleményt alkothasson
pontonként, amelyet szeretne a jegyzőkönyvben rögzíttetni.
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Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy az utóbbi idők legátláthatóbb költségvetéstervezetéről van szó. Tájékoztatja dr. Mezei László bizottsági tagot, hogy a költségvetésről,
mint egészről fog szavazni a bizottság, ugyanis a költségvetés nem arról szól, hogy
mondatonként szavaznak róla. Az útépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Mérey Mihály
programnak köszönhetően több mint 10 kilométernyi szakaszon betonvápás vízelvezető épül.
A Parászta patak rendezése is a szekszárdiak érdekét képviseli, ugyanis abban a térségben
éveken keresztül ment a vita azzal kapcsolatban, hogy megcsúsznak a házfalak. A Sárköz utca
korábbi állapota szégyen és gyalázat volt. Ugyanez a véleménye a Bartina utcával és a Bor
utcával kapcsolatban. A szálloda, valamint az oktatási központ is a Szekszárdiak érdekeit
szolgálja. Nem lehet azt mondani, hogy a szekszárdiaknak ehhez nincs semmi köze. Úgy
gondolja, hogy ha van egy választott testülete a városnak, ez a testület képes arra, hogy
megfogalmazza, hogy mik a szekszárdiak érdekei. A testület felelősségteljesen választotta meg
a fejlesztési irányokat, persze az nyilvánvaló, hogy nem lehet a teljességre törekedni.
Egyébként pedig a gazdaság fejlődését mutatja, hogy a korábbi 600-800 millió forint összegű
iparűzési adóbevétel már két milliárd forint fölé emelkedett. Ez azt jelenti, hogy igenis beindult
a gazdaság, és van fejlődés, működés. Természetesen mindenkinek joga van megfogalmazni a
saját véleményét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 62/2017. (II.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelettervezetről
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. február 28.
Kővári László elnök

dr. Mezei László bizottsági tag: Először azt szeretné megfogalmazni, hogy melyik témákkal ért
egyet a költségvetés-tervezetből:
- Ipari Park bővítése
- Szakképzés
- Állásbővítés
- Sport
- Bérfejlesztés
- Leromlott városterületek rehabilitációja
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- Zöld Város
- Foglalkoztatási fejlesztés
- Ivóvíz
- Városi Bölcsőde
- Kadarka
- Szőlőhegy
- Kerékpáros barát Szekszárd
- Köztisztviselők béremelése.
Nem ért egyet az alábbi témákkal:
- Szekszárd-Paks távhővezeték
- Közmű infrastruktúra
- Könyvtár, levéltár
- Turisztika, kalandpark, kisvasút.
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: Az utca felsorolásba bekerül további két utca: a Vörösmarty és a Dózsa
György utca. A bizottság február 14-i ülésén javasolta a bővítést a Közgyűlésnek.
dr. Molnár Kata jegyző: Szeretne kijavítani egy elírást: a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ
Zrt. még csak kettő darab közlekedési kártyával szerepel a mellékletben, viszont négy darabot
szeretne javasolni. Elmondja, hogy az előterjesztés nemcsak a két új utcával való kiegészítésről
szól. Egy kicsit átláthatóbbá szerették volna tenni a rendelet felépítését a közlekedési kártya
témakörében. Ezáltal a nyilvántartásukat a jogszabállyal összhangban tudják vezetni.
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 63/2017. (II.27.)
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 a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

6. 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
(41. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Megjegyzi, hogy a rendelet-tervezet szövegét lehet, hogy pontosítani
kellene, mert azzal, hogy az van írva, hogy legfeljebb 25%-ig mérsékelheti, úgy is értelmezhető,
hogy 75% biztosítható.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy ez a rendelkezés pontosításra fog kerülni.
Máté Péter bizottsági tag: A tervezet szövege azt rögzíti, hogy lakásfunkció létrehozása esetén
az OTÉK szerint előírt egy parkoló/lakás mennyiségű parkolóhelyek lakás esetén minimum
100%-át telken belül kell az építtetőnek biztosítania. Ez azt jelenti, hogy ha valaki lakóparkot
építene, és megvenné hozzá a 100 méterre levő telket azért, hogy parkolót építtessen, az nem
lenne elfogadható?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: És ez így jó?
Herr Teréz főépítész: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Nem érti, hogy ez miért jó így.
Herr Teréz főépítész: Nagyon sok olyan lakásépítés zajlik, amit utána eladási célzattal
szeretnének értékesíteni. Példaként felhozza Paks esetét, ahol szigorították a rendelkezést: itt
ugyanis nem 100%-ot kell telken belül megépíteni, hanem 150%-ot. Nagyon sok családban
nem egy autó van, hanem kettő, így egy tíz lakásos parkolóháznál nem is 10 parkolót kell
Pakson megépíteni, hanem 15-öt. Szekszárdon telitettek a közterületek, gyakorlatilag nincsen
parkolási lehetőség, ezért van szükség erre a rendelkezésre.

16
0227jkv

Máté Péter bizottsági tag: Tehát, ha például a Hotel Merops lakóépületnek épült volna, akkor
a szabályozásnak nem felelne meg.
Herr Teréz főépítész: De a Hotel Merops nem lakóépület.
Máté Péter bizottsági tag: De ha az lenne, akkor megfelelne a rendelkezésnek?
Herr Teréz főépítész: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a rendelet-tervezet nem könnyítene a probléma
megoldásán.
dr. Molnár Kata: Gyakorlatilag fizikai képtelenség közterületen parkolót építeni.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy ő nem közterületről beszél. Arról beszél, hogy
valaki épít például egy négy lakásos társasházat, ahova nem férne el a szükséges létszámú
parkoló. Viszont az út túloldalán van például egy olyan tanya, amit megvenne, lebontana, és
ezáltal négy-hat autónak tudna parkolóhelyet biztosítani. A tervezetből azt olvassa ki, hogy ez
így nem lenne engedélyezhető.
Herr Teréz főépítész: Ez így igaz. Úgy gondolja, hogy a város szerkezetét eltorzítja, ha építési
telkeket parkolási célzattal használnak. Máté Péter példája esetében a lakások egyik felét az
egyik telekre, a másik felét a másik telekre kellene építeni, és akkor mindkét társasháznál
lenne ugyanúgy elegendő parkoló. Jogilag az ingatlan-nyilvántartást is így lehet garantálni.
Kővári László elnök: A szűk utcákban állandóan az utcán parkolnak az autók, a közlekedést
akadályozva. Ez megengedhető?
dr. Mezei László bizottsági tag: Úgy tűnik a tervezetből, hogy az megengedett.
Kővári László elnök: De az illető személynek van garázsa, csak nem áll be oda.
Máté Péter bizottsági tag: Arra nem lehet kényszeríteni, főleg, ha például nem parkolásra
használja a garázst, hanem tárolásra. Van egy másik kérdéskör, ami közvetetten kapcsolódik
ehhez a témához. Az OBI-nak egy üzletnyitáshoz szüksége van meghatározott mennyiségű
parkolóra. Annak idején a használatba-vételi engedélykor meg lett állapítva, hogy hány
parkolóhely van ott, és ez alapján ki lett adva az engedély. Most az OBI a parkolók 30%-át
raktárnak használja, a másik 30%-ára pedig rábővít még az üzlettel, tehát még több lesz az
üzletrész. Így körülbelül negyedannyi parkolóhely van most ott ahhoz képest, mint amekkora
az engedély alapján előírt lenne. Ki ellenőrzi, hogy ez így jó-e.
Herr Teréz főépítész: Hatósági engedéllyel bővült az OBI, a parkolókat pedig elszámoltatták.
Ez az előző rendelet alapján rendben van. Ami nincs rendben, az az, hogy más parkoló helyekre
is bepakol kiárusítási célzattal.
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Kővári László elnök: De akkor a régi rendelet szerint sincs biztosítva a szükséges parkoló szám.
A bővítés miatt pedig további parkolóhelyekre lenne szükség.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem érti, hogy egy multi mért kap ekkora lehetőséget a kezébe,
és, hogy a város lakosainak pedig miért nehezíti meg a rendelet a helyzetét. Ha egy 1000
négyzetméteres telek 80%-át beépíti az OBI, akkor nem marad hely a parkolásra. A lakosok
meg adott esetben a saját pénzükön vennének telket azért, hogy beépítsék.
dr. Mezei László bizottsági tag: Itt egy súlyos ellentmondás van.
Herr Teréz főépítész: Az OBI bővítése jogszerűen lett rendezve. A bővítésükhöz kapcsolódó
építési tevékenység és az ahhoz előírt parkoló mennyiség teljesen jogszerűen le volt rendezve.
Ez az építés hatósági része.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az egész OBI építésével kapcsolatos jogszerűséget vitatja.
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 20 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: A múltkor döntött a bizottság a Táncsics utcai helyzetről. Ezt követően az
egyik érintett hölgy minősíthetetlen hangon tárgyalva felhívta őt, és közölte vele, hogy neki
kertje van, és nem tud beállni az udvarába, és a bizottság döntése alapján nem állhat meg a
saját háza előtt.
Herr Teréz főépítész: Itt nem erről van szó, hanem az új építésekről. Arról, hogy telkeken belül
se legyen túlépítés, mert lakások vásárlása esetén a vevők a várostól kérik számon, hogy hol
van az ő parkolóhelyük. Viszont nem lehet ez esetben arra hivatkozni, hogy meg van váltva.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a tervezetet a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 64/2017. (II.27.)
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
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építéséhez,
kialakításához
kapcsolódó
parkolóhelyek
biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása és kapcsolódó döntés meghozatala
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Az előterjesztés egy hosszú folyamat első lépése. Az építési törvény úgy
rendelkezik, hogy minden településnek alkotnia kell egy településképi arculati kézikönyvet és
egy településképi rendeletet. Ennek a rendeletnek az elkészítési folyamata részletesen
szabályozva van. A folyamat első lépése egy partnerségi egyeztetési szabályzat létrejötte
rendeleti formában. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor majd az önkormányzat ennek a
településképi rendeletnek a megalkotásával fog foglalkozni, akkor milyen jellegű
nyilvánosságot kell majd ennek biztosítani, kiket kell az egyeztetésbe bevonni, milyen módon
kell a hatóság véleményét megkérni.
Kővári László elnök: Volt már olyan rendelete az önkormányzatnak, ami ennek az
előzményének tekinthető?
Herr Teréz főépítész: Nem rendelet volt, hanem kettő partnerségi egyeztetési szabályzat, ami
két határozattal lett elfogadva. A két határozatot most hatályon kívül kell helyezni, és egy
egységes rendeletben kell szabályozni mindent.
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 65/2017. (II.27.)
határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról és kapcsolódó döntés meghozataláról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
faladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása és kapcsolódó döntés
meghozatala” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát és a
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtására
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
nyílt pályázatot hirdetett alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek a fejlesztésére. A pályázók körébe a
finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatók tartozhatnak. Ez alapján Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata jogosult a pályázat benyújtására. A pályázat során a
Humánszolgáltató Központ az utcai szociális munka ellátásához egy gépjárművet kíván
vásárolni, mert a jelenlegi gépjármű már nem felel meg a feltételeknek: 2005-ös évjáratú, és
a műszaki paraméterei sem megfelelőek, fenntartása nagyon sok pénzbe kerül.
Gépjárművásárlás során öt millió forintra lehet pályázni. A pályázat benyújtási határideje
február 28. A pályázat utófinanszírozású, és 100% előleg lehívható.
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 66/2017. (II.27.)
határozata
az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztése című, Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében történő pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az alacsony küszöbű
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ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és
befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére című,
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében történő
pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelme
(44. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy ez megint olyan téma, amelynek esetében lehet
vitatkozni arról, hogy Szekszárd érdeke-e. Véleménye szerint a szekszárdiak érdeke
megállapítható, ezért javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 67/2017. (II.27.)
határozata
az Országos Mentőszolgálat támogatás iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az Országos Mentőszolgálat
támogatás iránti kérelme” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
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Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 68/2017. (II.27.)
határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú
pályázat önrészének biztosításával” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
„Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 69/2017. (II.27.)
határozata
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a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok
Szekszárdon” című, a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Többszínű, többszintű,
többcélú megelőző programok Szekszárdon című, a KAB-ME-16C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész
biztosításával” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Eljutottak egy olyan fázisba, amikor
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) tagintézményei az önkormányzattal
közösen pályáznak. A KAB-ME-s pályázat ennek az együttműködésnek az eredménye. A KABKEF pályázat a KEF működéséről szól. Ez már egy összefogás eredménye, amiben nemcsak a
civilek vannak benne, hanem az önkormányzat is. Elmondja, hogy két nagy KEF-es programot
szerveznek, amire szeretettel várja a bizottság tagjait. Az egyik március 20-án hétfőn a Babits
Mihály Kulturális Központban kerül megrendezésre. Ez lényegében egy prevenciós börze lesz,
ahol egyrészt bemutatják azokat a prevenciós módszereket, amelyekkel dolgoznak, másrészt
pedig szabadidős programok is lesznek. A másik program pedig a KEF kiadmány. Elmondja,
hogy most már két intézményükben is tudják anyagilag támogatni a segítőket. Bár a KEF
alapjában véve nem program megvalósító, azért igyekeznek városi szinten minél több
programot szervezni, ezáltal pedig nyitni a város és a civilek felé. Végezetül pedig elmondja,
hogy szeretné megköszönni az önkormányzat támogatását.
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 31 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: A közfoglalkoztatással kapcsolatban eltérőek a vélemények. Úgy
gondolja, hogy ez jó hatással van a kábítószer-fogyasztás mérséklésére. Az emberek egy kicsit
jobban érzik azt, hogy tartoznak valahova, és így talán nem nyúlnak a szerhez.
Kálóczi Andrea a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára: Ez inkább az alkoholfüggőkre igaz.
A kábítószerfüggők, ha akarnak, akkor el tudnak helyezkedni, náluk még nincs akkora
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munkacsökkenés, mint az alkoholbetegek esetében. Egy idült alkoholbetegnek sokkal
nehezebb elhelyezkedni, ha már 10-20 éve rendszeresen fogyasztja az alkoholt. Ők vannak
inkább közfoglalkoztatásban.
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 70/2017. (II.27.)
határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájának tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer
probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 28.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék NKft. közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 33 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 71/2017. (II.27.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nkft. közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi
Borvidék Nkft-nek (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) a „Food Truck
Show” Béla király téren történő megrendezése kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 15.
Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 35 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 72/2017. (II.27.)
határozata
a Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi
Parancsnokságának közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a Magyar
Honvédség
Tm-i
Hadkiegészítési
és
Területvédelmi
Parancsnokságnak (Szekszárd, Bezerédj u. 29-31.) - toborzó
rendezvény kapcsán benyújtott -, közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 15.
Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Megbízási szerződés a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem
megvalósítására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(39. 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 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 73/2017. (II.27.)
határozata
a VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem
megvalósításáról
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 „Megbízási szerződés a
VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer V. ütem
megvalósítására” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Építész Alkotóműhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 8.) kössön szerződést.
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Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Kővári László elnök

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

2017. március 6.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. március 7.
Ács Rezső polgármester

16. napirendi pont:
Egyebek
Máté Péter bizottsági tag: A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. folyószámlahitel-felvételével
kapcsolatosan a Közgyűlés a 2016. november 24-i ülésén azt a döntést hozta a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság javaslatára, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézetet a társaság
Felügyelő Bizottsága választhatja meg. A Felügyelő Bizottság múlt héten tartotta ülését, és a
K&H Bank ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek. Elmondja, hogy a bank a bevételt elfogadja
fedezetnek, és a cég számlavezetése ettől fogva ott lesz, és nem kér plusz fedezetet.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Diákétkezetési Kft. által hagyott „romokról” van szó?
Máté Péter bizottsági tag: Nem gondolja, hogy „romokról” lenne szó, szerinte teljesen jól
működik a cég. Véleménye szerint nagyon jól főznek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mekkora adagot főznek?
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy 2.000 adagot, persze ehhez még hozzájönnek a
rendezvények is. Mindenki elégedett az étellel, nagyon sokan esznek ott délben. Az egyedüli
probléma az, hogy nehéz parkolni.
Kővári László elnök: Javasolja a tájékoztató elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő
határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 74/2017. (II.27.)
határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. folyószámlahitel-felvételéről
szóló tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft. Felügyelő Bizottságának a folyószámlahitel-felvételéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. február 27.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 40 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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