SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-21/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. november 28. napján (kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában 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
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
dr. Berka Fanni jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.

Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottsági vegye fel napirendjére a „Rotary Club
kérelme” tárgyú szóbeli, valamint „Szegő Péter közterület-használati díj elengedési iránti
kérelme” tárgyú írásbeli előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárdi
Kutyamenhely működése” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Településrendezési
eszközök 2017/4. sz. módosítása” tárgyú írásbeli előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság zárt
ülés keretei között tárgyalja meg „A 2017. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása”
tárgyú előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadását a kiegészítéssel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadását, melyet bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
A 2017. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézmények és a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő
társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
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3. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az építményadóról szóló 18/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca
3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti Önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásokat,
valamint a 3303/1 hrsz. alatti magántulajdonban lévő lakásokat tartalmazó épületek
felújítási, korszerűsítési munkáira, továbbá a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági
épület közösségi házzá való átalakítására vonatkozó épületenkénti tervezési feladatok
ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjéről (tervezet)
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(287. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. 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 Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(291. 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 szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
12. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
13. 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)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
15. napirendi pont:
Javaslat műfüves labdarúgó pályákra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás
elfogadására
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
16. napirendi pont.
A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal
történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
„Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Javaslat a város területén található súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblák egységesítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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21. napirendi pont:
Szekszárd, Arany János utca 4-8. mögötti parkolóba kihelyezett KRESZ tábla felülvizsgálata
(177.számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Lakossági kérelmek mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Kérelem sebességlassító bordák kihelyezésére
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca – Major utca egyenrangú utak kereszteződésének felülvizsgálatára
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 9620 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási jog törlésére
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola közterület-használati díj elengedése iránti
kérelme
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag
6
1128jkv

28. napirendi pont:
A 2017. évi bizottsági kereten levő összeg felhasználása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
29. napirendi pont.
Rotary Club kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
A Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztése Szekszárdon
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők
Előadók: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők
31. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutyamenhely működése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
32. napirendi pont:
Szegő Péter közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
33. napirendi pont:
Egyebek

A bizottság 8 óra 02 perckor zárt ülésén folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével - 8 óra 27 perctől - nyilvános ülésen folytatja munkáját
az elfogadott napirend szerint.
2. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézmények és a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő
társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
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(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési
eljárás került lefolytatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az
önkormányzat tagságával működő társulások által fenntartott intézmények munkavédelmi és
tűzvédelmi feladatainak ellátására. Az önkormányzat három ajánlattevőtől kért árajánlatot,
közülük valamennyien érvényes ajánlatot nyújtottak be. Az összességében legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az Ergonom Munkavédelmi és Szolgáltató Kft.
nyújtotta be.
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 352/2017. (XI.28.)
határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Polgármesteri
Hivatalának,
valamint
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő intézmények és a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tagságával működő társulások által
fenntartott intézmények munkavédelmi és tűzvédelmi
feladatainak ellátására” tárgyú meghívásos pályázati 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. megállapítja, hogy a „Vállalkozási szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő intézmények és a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával
működő társulások által fenntartott intézmények
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során az összességében legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az Ergonom
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Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay
Vilmos u. 10.) nyújtotta be; ezért úgy határoz, hogy az
önkormányzat az eljárás eredményeként vele kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

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

2017. november 29.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. november 30.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 353/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról a
KAB-KEF-17-A-26090 számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-17-A-26090 számú
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pályázat önrészének biztosításával” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének biztosításával
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló
prevenciós programok támogatására. A Fórum tavaly szervezett egy prevenciós palettát
iskolásoknak a Babits Mihály Kulturális Központban, a RÉV pedig most már hagyományosan
negyedik alkalommal szervezte meg a kábítószer-ellenes világnapi túrát.
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 354/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló
prevenciós programok támogatásáról a KAB-KEF-17-C-260901
számú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok
támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészének
biztosításával” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az építményadóról szóló 18/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
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(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kovács Lászlóné osztályvezető: A Közgyűlés még 2012-ben döntött az építményadó
bevezetéséről. A helyi adórendeletek meg kell, hogy feleljenek a magasabb szintű
jogszabályoknak, így a helyi adótörvénynek is. Az adótörvényt a 2016. évi CLXXXII. törvény
módosította. A reklámhordozók építményadó tárgyát képezik, a helyi testületeknek nincs
lehetőségük az adótárgyak körének szűkítésére, bővítésére, csakis kizárólag az adó
mértékének megállapítására és kedvezmények nyújtására, így szükségessé vált az
önkormányzati rendeletnek a módosítása. Az előterjesztés előkészítése során megvizsgálta a
hivatal, hogy hol helyezkednek el Szekszárdon reklámhordozók és, hogy milyen jellegűek ezek
jellemzően. A törvényhozó az adómértéket differenciált mértékben is engedi megállapítani,
amelynek során figyelembe lehet venni, hogy területileg mennyire frekventált helyen
helyezkednek el, illetve mekkora alapterületűek ezek a reklámhordozók. Erre tekintettel
készítette el a hivatal is a javaslatát. A területi elhelyezkedést illetően azt állapította meg a
hivatal, hogy szinte az összes reklámhordozó valamilyen forgalmasabb útvonal mentén
helyezkedik el, így nem tartja indokoltnak az ez alapján történő differenciálást. A
reklámhordozóknak körülbelül a kétharmada kisebb területű, körülbelül egy-hat
négyzetméter nagyságú, amelyek közül nagyszámban vannak cégszerű reklámok, amelyek
alapból nem is adókötelesek. Ezért arra tesz javaslatot a hivatal, hogy hat négyzetméteres
határig nulla forintos adókulcs, míg az a fölötti óriásplakátokra a maximálisan adható 12.000
forint legyen meghatározva. Ha a jelenleg meglévő összes reklámhordozó január 1-jén is
meglesz, akkor körülbelül 35-40 millió forintos többletbevétellel lehet jövő évtől tervezni. Ha
a reklámhordozók jelentős része elbontásra kerül, akkor azok után nem keletkezik
adókötelezettség, és így adóbevétel sem várható. Eddig egy cég jelezte, hogy kíváncsi lenne
arra, hogy született-e már döntés. Jelezte a cégnek, hogy mihelyt döntés születik a kérdésben,
azonnal tájékoztatja majd őket.
Máté Péter bizottsági tag: A magánterületen levő reklámhordozók is meg lesznek adóztatva?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Igen, ezekre is vonatkozik majd a rendelet, de ott az adó
alanya nem a telek tulajdonosa lesz, hanem a reklámhordozó tulajdonosa. Ebből a
szempontból teljesen mindegy, hogy közterületen vagy magánterületen található-e a
reklámhordozó. A társasházak oldalán levő reklámhordozók esetében sem a társasház lesz az
adóalany, hanem a reklámhordozó tulajdonosa. A magánszemélyeket csak a tekintetben fogja
érintené a rendelet, ha az önkormányzat nem tudja megállapítani, hogy ki a reklámhordozó
tulajdonosa. Ekkor ugyanis az önkormányzat megkeresi majd a magántulajdonost, hogy adjon
tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat kit kötelezhet adóbevallásra e tekintetben.
Máté Péter bizottsági tag: Ha a reklámhordozó területét lecsökkenti a tulajdonos 5,9 m2-re,
akkor nem kell, hogy fizessen adót?
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Kovács Lászlóné osztályvezető: Elvileg nem, de véleménye szerint akkor is alkalmazni kell a
településképi védelemről szóló rendeletet, ami jövő évtől engedélykötelessé teszi a
reklámhordozók kihelyezését.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor így nem lehet „trükközni”?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Véleménye szerint nem.
dr. Molnár Kata jegyző: A képviselő-testület dönthetne úgy is, hogy az 1 m2-es alapterületű
reklámhordozó után is kelljen adót fizetni, de a hivatal álláspontja alapján az ilyen kisebb
felületű reklámhordozók a helyi vállalkozások érdekkörébe tartoznak. Tekintettel arra, hogy
ezek a vállalkozások helyben fizetik az iparűzési adót, nem javasolják további adóterhekkel
sújtani őket.
Máté Péter bizottsági tag: A 6 m2 nem kis felület. Mekkora egy óriásplakát?
Kovács Lászlóné osztályvezető: 12 m2.
Máté Péter bizottsági tag: A helyi vállalkozások reklámhordozói mekkorák?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Maximum 4 m2 nagyságúak. A legtöbb 1-2 m2.
dr. Mezei László bizottsági tag: A tulajdonosi szerkezet érdekelné.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Nem tudja megmondani, de jellemzően nem szekszárdi
magáncégekről van szó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Milyen számmal vannak a budapesti magáncégek?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Ezt csak az adóbevallás benyújtását követően tudja
megmondani.
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 355/2017. (XI.28.)
határozata
az építményadóról szóló 18/2017. (IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az építményadóról szóló
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18/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás módosításának aláírására
(295. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A „Sió turisztikai fejlesztése” című TOP
projekt keretében konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzat a Szekszárdi KajakKenu Sportegyesülettel. Szükség van ennek a megállapodásnak a módosítására, ugyanis a
pályázatban támogatási előleget lehet igényelni, amit fel kell vezetni a konzorciumi
megállapodásba.
Kővári László elnök: Úgy látta, hogy sok tényezőt nem lehet figyelembe venni a pályázatban.
Gyurkovics János bizottsági tag: Például evezőlapátot.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előterjesztésben felsorolták, hogy mely
eszközök azok, amelyeket nem támogat az irányító hatóság. Ezek az eszközök körülbelül a
projekt költségvetésének a 20%-át teszik ki. Most lép az önkormányzat a projekt
megvalósításának a szakaszába. A 100.000.000 forintos keretösszeget, amire az önkormányzat
pályázott, már megígérte az irányító hatóság, de mivel ezeknek az eszközöknek az összegét
nem támogatja, lehetőség van arra, hogy a projekt fejlesztési szakaszában ezen eszközök
helyett más célokat vagy projekt tevékenységeket tudjon majd az önkormányzat
támogatásban részesíteni. A konzorciumi megállapodás megkötésekor még nem volt
pontosan tisztázott, hogy melyik konzorciumi partner milyen támogatásban részesül. Az
eszközbeszerzés az egyesület támogatása lenne. Mivel ez még nem volt tisztázott, ezért a
megállapodásban nem lett rögzítve az előleg sem. Jelen állapot szerint csak az önkormányzat
fog előleget lehívni, mert ezen összegre vonatkozóan még kérdéses, hogy mit érint majd a
támogatás.
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 356/2017. (XI.28.)
határozata
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a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése” című projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
megállapodás módosításának aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE12017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című
projekt megvalósítására irányuló konzorciumi megállapodás
módosításának aláírására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.7.1-16 kódszámú „Megyei jogú városok leromlott városi
területeinek rehabilitációja” megnevezésű pályázat keretében a Szekszárd, Patak utca
3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti Önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásokat,
valamint a 3303/1 hrsz. alatti magántulajdonban lévő lakásokat tartalmazó épületek
felújítási, korszerűsítési munkáira, továbbá a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági
épület közösségi házzá való átalakítására vonatkozó épületenkénti tervezési feladatok
ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 357/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és 3308 hrsz. alatti
Önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásokat, valamint
a 3303/1 hrsz. alatti magántulajdonban lévő lakásokat
tartalmazó épületek felújítási, korszerűsítési munkáira,
továbbá a 3304 hrsz–ú ingatlanon található gazdasági épület
közösségi házzá való átalakítására vonatkozó épületenkénti
tervezési feladatok ellátásáról

14
1128jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.7.1-16 azonosítószámú,
„Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja”
című projekt a Szekszárd, Patak utca 3300/1, 3305, 3307 és
3308 hrsz. alatti Önkormányzati tulajdonban lévő szociális
lakásokat, valamint a 3303/1 hrsz. alatti magántulajdonban
lévő lakásokat tartalmazó épületek felújítási, korszerűsítési
munkáira, továbbá a 3304 hrsz–ú ingatlanon található
gazdasági épület közösségi házzá való átalakítására
vonatkozó épületenkénti tervezési feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a KJB Építész Kft. (7100
Szekszárd, Wossinszky ltp. 26. fsz. 1.) tette;
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő KJB Építész Kft –vel (7100 Szekszárd, Wossinszky ltp. 26.
fsz. 1.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

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

2017. december 11.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjéről (tervezet)
(287. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 47 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
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dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság korábbi döntése alapján tesz javaslatot a hivatal a rendelet
megalkotására. A hivatal eddig is folytatott le behajtási engedély engedélyezése iránti eljárást,
de a 12 tonnás súlykorlátozás bevezetésével megszaporodtak az ilyen tárgyú kérelmek. A
hivatal álláspontja szerint szükség van az eljárási szabályok tisztázására az ügyfelek
tájékoztatása miatt is. A Közgyűlés korábbi ülésére szerette volna a hivatal elkészíteni a
rendelettervezetet, de aggályai támadtak a díj bevezetése tekintetében. Megvizsgálták más
települések önkormányzati rendeleteit, illetve az önkormányzatoknál kialakult gyakorlatokat
is. Más önkormányzatok különböző jogcímeken díjazáshoz kötik a behajtási engedélyeket. Az
előkészítés során arra jutottak, hogy nincs erre az önkormányzatnak felhatalmazása, ezért
megkeresték a Kormányhivatalt a kérdés tisztázása érdekében. A Kormányhivatal is azon az
állásponton van, hogy nincs erre vonatkozóan az önkormányzatnak felhatalmazása. A
Kormányhivatal álláspontját is figyelembe véve készítették el az előterjesztést. Mivel néhány
dolog még tisztázásra szorult hivatalon belül, abban állapodtak meg, hogy ideiglenesen csak
november 30-ig adja ki az önkormányzat a behajtási engedélyeket. A hosszabb érvényességű
engedélyeket a rendelet elfogadását követően adja majd ki az önkormányzat.
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 49 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 358/2017. (XI.28.)
határozata
az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek
kiadásának
és
felhasználásának
rendjéről
szóló
rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú
utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának
rendjéről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

9. 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 Szekszárd Megyei Jogú Város
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Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet módosítására hatásköri átruházások tisztázása miatt
kerülne sor, valamint az Ügyrend módosítására is szükség van, az erre vonatkozó javaslat is
tartalmaz két döntést. Füredi Antal mezőőr a közelmúltban váratlanul elhunyt. Ezt követően a
hivatal átgondolta a feladatok átcsoportosítását. A hivatal arra tesz javaslatot, hogy a jövőben
a négy mezőőr helyett három mezőőri állást tartalmazzon az Ügyrend. A három mezőőr között
újra felosztanák a rendelkezésre álló területet. Nem szeretné, ha a felszabadult álláshely
betöltetlen lenne. A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság Városigazgatási- és
Rendészeti Osztályán szükség lenne még egy ügyintézőre a megnövekedett feladatok miatt,
így a betöltetlen álláshelyet átcsoportosítanák erre az osztályra.
Kővári László elnök: A bizottság a külterületi közterületek elnevezésével kapcsolatban úgy
döntött, hogy kikéri többek között a Hegyközség Szekszárd véleményét is. Megkérdezte a
Hegyközség Szekszárd elnökét, hogy van-e már javaslat az elnevezésekkel kapcsolatban, de
azt a választ kapta, hogy nem érkezett ilyen irányú megkeresés feléjük.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tudja, hogy a hivatal a megkeresést már megküldte, csak lehet,
hogy a megkeresés a kérdést követően érkezett meg. Elmondja, hogy rengeteg az elnevezésre
váró közterület, a folyamat akár évekig is eltarthat.
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 359/2017. (XI.28.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend)
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(291. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 53 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet felülvizsgálata év végén aktuálissá válik a díjak
tekintetében. A felülvizsgálat azért is vált szükségessé, mert az önkormányzat közbeszerzési
eljárást készül kiírni a temető üzemeltetése kapcsán. A hivatalon belül többkörös egyeztetést
folytatott a kollégáival. Az egyeztetések alapján arra az álláspontra jutott a hivatal, hogy addig
nem indítja meg az önkormányzat a közbeszerzési eljárást, amíg néhány eljárási szabályról,
illetve néhány érdemi változtatásról nem dönt a Közgyűlés. A közbeszerzési eljárásban már
ezzel a felülvizsgált önkormányzati rendelettel szeretne számolni az önkormányzat. A hivatal
felülvizsgálta a díjakat is, ami alapján a rendelettervezetben egy 10%-os díjemelésre tesz
javaslatot. Elmondja, hogy érdemi díjemelésre régen került már sor. 2015-ben is csak egy
minimális szintű emelés történt. Kollégáival megvizsgálta más megyei jogú városok díjtételeit
is. Ez alapján elmondható, hogy a hivatal által javasolt 10%-os emeléssel sem haladja majd
meg az önkormányzat díjtétele az átlagot. Vannak olyan települések, ahol a díjtételek sokkal
magasabbak. A rendelettervezet előkészítésekor a részletszabályokat is megvizsgálták.
Rendszeresen érkeznek ügyféli megkeresések is a hivatalhoz az üzemeltetéssel kapcsolatban,
annak ellenére, hogy ezeket a kérdéseket az üzemeltetővel kellene tisztázniuk az ügyfeleknek.
Így e tekintetben is felülvizsgálták a rendeletet.
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 360/2017. (XI.28.)
határozata
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a temetőkről és a
18
1128jkv

temetkezésről szóló 9/2003. (Iv.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 56 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet módosítására a folyamatban lévő szépkorúak karácsonyi
támogatása miatt tesz javaslatot a hivatal. A tűzifa támogatáshoz hasonlóan természetbeni
támogatási formát javasol szabályozni a rendeletben. A gyakorlatban kikristályosodó
problémákat vagy megoldásokat később majd át lehet vezetni a rendeletbe.
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 361/2017. (XI.28.)
határozata
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök
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12. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A Rendőr-főkapitányság megkereste az önkormányzatot azzal, hogy
a szerződéseket meg kellene hosszabbítani. Az előterjesztésben egyrészt erre tesz javaslatot
a hivatal, másrészt pedig egy cserére. A kérdésben egyeztettek a Szekszárdi Vagyonkezelő Kftvel is.
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 362/2017. (XI.28.)
határozata
önkormányzati tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának
biztosításáról a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat önkormányzati
tulajdonú lakások bérlőkijelölési jogának biztosítására a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság részére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

13. 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)
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Sokan vitatják, hogy hányszor módosítja az önkormányzat ezt a
rendeletet. Az előterjesztésben azt olvasta, hogy negyedévente sor kerül a rendelet
módosítására.
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dr. Molnár Kata: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény is így rendelkezik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 363/2017. (XI.28.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Az önkormányzat a Wigand téri háziorvosi, illetve fogorvosi
rendelő tekintetében sikeres pályázatot nyújtott be. A pályázatnak köszönhetően felújításra,
illetve bővítésre kerülnek ezek a rendelők. A kivitelezésre várhatóan 2018. március 1.- 2018.
augusztus 31. között kerül sor. Erre az időszakra szükségessé válik a rendelőknek az
átköltöztetése. A fogorvosi rendelő a Szent István tér 18. szám alatti rendelőbe, a háziorvosi
rendelő pedig a Szent István Házba kerülne áthelyezésre. A Szent István Ház a Szekszárdi
Római Katolikus Plébánia (a továbbiakban: Plébánia) tulajdonában áll, de az épületet a
Szekszárd- Újvárosi Római Katolikus Társaskör, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület,
illetve a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat használja. Az épület tulajdonosával és
használóival is egyeztetett az önkormányzat. Elmondja, hogy a Plébánia az épületet
térítésmentesen adja az önkormányzat használatába, csak a közüzemi költségek tekintetében
kell az önkormányzatnak utólagosan elszámolni a Plébánia felé.
Kővári László elnök: Mekkora átalakítással jár majd a költöztetés?
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Gyurkovics János bizottsági tag: Gyakorlatilag kettő mosdókagyló lesz beépítve a beépített
szekrénybe a klubszobában. A klubszobán kívül még egy helyiség lenne átalakítva. Ha sikerül
tartani a kivitelezés időpontját, akkor nem okoz problémát a felújítás.
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 364/2017. (XI.28.)
határozata
a Szent István Házra vonatkozó ingatlanhasználati
megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szent István házra
vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat műfüves labdarúgó pályákra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás
elfogadására
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: A Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázat révén a
Szekszárdi Baka István Általános Iskola, valamint a Szekszárdi Garay János Általános Iskola
területén műfüves labdarúgó pályák kerültek kialakításra. Nagyon sokan érdeklődtek a pályák
használata iránt, ezért szükségesség vált ennek a kérdésnek a szabályozása. Az önkormányzat
ezért készített egy ingatlanhasználati megállapodást, amelyben az eljárási rend szabályozásra
került. A Gazdasági Igazgatóság véleményét figyelembe véve 12.000,- Ft/óra összegben
állapítaná meg az önkormányzat a pályák bérleti díját.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy főként civil szervezetek érdeklődtek a pályák iránt.
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász: Igen.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását a 12.000,- Ft/óra bérleti díj
megállapításával.
22
1128jkv

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 365/2017. (XI.28.)
határozata
a műfüves labdarúgó pályákra vonatkozó ingatlanhasználati
megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a műfüves labdarúgó pályákra vonatkozó ingatlanhasználati
megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja, a műfüves pályák használatára vonatkozó bérleti
díjat 12.000,- Ft/óra összegben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

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

2017. december 15.
Ács Rezső polgármester

16. napirendi pont.
A Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
településfejlesztési megállapodás jóváhagyása
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A megvásárolni kívánt területek magánterületek?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Igen.
Kővári László elnök: Az önkormányzatnak milyen kompetenciája van ebben a kérdésben?
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dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A cég elvégezne egy beruházást, az
önkormányzat pedig ezt a beruházást támogatná például azzal, hogy területeket bocsát a cég
rendelkezésére az építkezés során. A cég pedig ezért cserébe olyan fejlesztéseket is elvégez a
beruházás mellett, amelyek a város érdekeit szolgálják, mint például a csomópont építés vagy
az összekötő út kialakítás. Elmondja, hogy erre a megállapodásra a másik fél tett javaslatot,
amit az önkormányzat alaposan átgondolt, és amit több ponton ki is egészített. A fejlesztés
mibenlétét illetően például kéri az önkormányzat a járdák kialakítását és a közvilágítás
kiépítését is.
Kővári László elnök: Azt lehet tudni, hogy mit szeretne a cég létrehozni azon a területen? Ezt
azért kérdezi, mert a Kadarka utcában volt egy bor- és sajtérlelő telke az önkormányzatnak,
amit egy nem szekszárdi cég vásárolt meg azzal a céllal, hogy borházat alakít majd ki ott. Ez
után viszont benyújtott egy beépítési javaslatot többszintes társasházak építésére, amit akkor
nem támogatott az önkormányzat. Ez a kérdés azóta is áll, jelenleg parkolóként használják azt
a területet.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Annyit tud, hogy lakó- és kereskedelmi
célú létesítményeket kíván létrehozni a cég.
Kővári László elnök: Idővel úgyis ki kell, hogy derüljön, legkésőbb akkor, amikor engedélyek
iránt nyújt be kérelmet az önkormányzathoz.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A megállapodás tartalmazza, hogy a cég
a terveket le kell, hogy egyeztesse az önkormányzattal.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az érintett területen van legalább négy önkormányzati terület,
amelynek a kimérését és kitűzését rövid időn belül végre kellene hajtani szakértők
bevonásával. Ugyanis vannak itt olyan területek, amelyeknek a régi magán használói
önhatalmúlag olyan területeket birtokolnak, amelyek az önkormányzathoz tartoznak. Ezeknek
a területeknek közel 20-25 éve élvezik bizonyos mértékben a hasznait. Viszont erre az
önkormányzattól engedélyt nem kaptak, és nem is kértek. Vannak olyan személyek is, akik
már árulják az ingatlanjaikat úgy, hogy az ő területnagyságukba beolvasztották az
önkormányzat területét. Véleménye szerint ezt meg kellene vizsgálni, és vissza kellene állítani
az eredeti állapotot, és az önkormányzati területeket nevesítve meg kellene határozni.
Kővári László elnök: Van erről a városnak tudomása? Elbirtoklásról szó lehet?
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, a város már tud róla.
Varga András osztályvezető: Véleménye szerint ki kellene egészíteni a határozatot azzal, hogy
a bizottság kérje fel a hivatalt az engedély nélküli használatok felülvizsgálatára.
Máté Péter bizottsági tag: A beruházás érinti az önkormányzati ingatlanokat?
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Szegedi Attila bizottsági tag: Egyet érint.
dr. Molnár Kata jegyző: A legjelentősebb túlhasználat a felsorolt ingatlanok által körülhatárolt
sávot nem érinti.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzat körülbelül 10 évvel ezelőtt átadott egy területet
azért, hogy a Lidl parkolóból át lehessen menni az OBI-hoz.
Varga András osztályvezető: Bizottsági döntés született, de a tulajdonba adás nem született
meg, így az az önkormányzati terület még megvan.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy a temető kerítése át lett helyezve.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, ez egy ideiglenes megoldás. A végleges megoldás az
lesz, hogy 10 méterrel beljebb kerül a kerítés, és ez elbontásra kerül.
Máté Péter bizottsági tag: A beruházásnak ehhez nincs semmi köze?
dr. Molnár Kata jegyző: A cég által megküldött megállapodás-tervezet utalt mellékletekre,
amely a tervkoncepciót tartalmazza. Ezt azonban nem kapta meg az önkormányzat. Nagy
kérdés volt az önkormányzat számára, hogy a megállapodásban hogyan szabályozzák a Béri
Balogh Ádám utcában kialakítandó csomópontot, ami nem egy pontosan meghatározott része
a megállapodásnak. Egyelőre csak szóban tudtak egyeztetni.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor most miről dönt a bizottság?
dr. Molnár Kata jegyző: A felmerülő aggályok miatt átfogalmazták a megállapodást azzal, hogy
az önkormányzat egyeztetésével kialakítandó tervkoncepció alapján lehet a beruházást
megvalósítani.
Szegedi Attila bizottsági tag: Arról születik most csak döntés, hogy az önkormányzat partnere
a cégnek a beruházási szándékban, ami semmi kötelezettséget nem ró az önkormányzatra.
Kővári László elnök: Eddig azért nem lehetett ezt a térséget bevonni a fejlesztésekbe, mert
nem volt ott út.
Máté Péter bizottsági tag: Felmerült most jó néhány olyan kérdés a részletekkel kapcsolatban,
amire nincs válasz. Ez a megállapodás a feltétele annak, hogy a cég megvegye az ingatlanokat?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, az önkormányzattól valamiféle ígérvényt szeretne.
Máté Péter bizottsági tag: Nem érti, hogy akkor most miről beszél a bizottság.
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Kővári László elnök: Jó lenne tudni a beruházás célját.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tiszta tulajdoni viszonyokat kellene elérni.
Kővári László elnök: A területek megvásárlásával tiszta tulajdoni viszonyok lennének.
dr. Mezei László bizottsági tag: Igen, de jelenleg még nem lehet tiszta tulajdoni viszonyokról
beszélni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az előterjesztés lényegében csak az együttműködésről tartalmaz
egy megállapodást, amely azt tartalmazza, hogy az önkormányzat segíti a cégnek a szándékát.
Semmiféle kötelezettséget nem vállal az önkormányzat.
Máté Péter bizottsági tag: A területeket már megvette a cég, vagy ennek a megállapodásnak
a hatására fogja megvenni?
Szegedi Attila bizottsági tag: Valószínűleg ennek a megállapodásnak a hatására fogja
megvenni. Minden egyes tervdokumentáció az önkormányzat elé fog kerülni a továbbiakban.
Ez csak egy biztonsági háttér arra vonatkozóan, hogy amennyiben megkapja a cég az
önkormányzat hozzájárulását, akkor a fejlesztési programot el fogja tudni indítani. Amíg nem
kapja meg ezt a háttértámogatást, addig nem lehet biztos a dolgában, és addig még a
tárgyalási folyamatokat sem tudja elkezdeni.
Kővári László elnök: Véleménye szerint lehet támogatni a határozati javaslatot.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy először a tulajdoni viszonyokat kellene
rendezni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
érintett területen vizsgálja felül az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat érintően az
engedély nélküli használatokat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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 366/2017. (XI.28.)
határozata
a Buono Mercato Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő településfejlesztési megállapodás
jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Buono Mercato
Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
településfejlesztési
megállapodás
jóváhagyása”
tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett területen vizsgálja felül
az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat érintően az
engedély nélküli használatokat.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal
történő együttműködési megállapodás megkötésére
(283. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Kővári László elnök az üléstermet elhagyja 9 óra 17 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Máté Péter elnökhelyettes átveszi az ülés vezetését.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 367/2017. (XI.28.)
határozata
a
Csapó
Dániel
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiummal történő együttműködési
megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Csapó Dániel
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégiummal
történő
együttműködési
megállapodás
megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2017. november 30.
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Felelős:

Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 368/2017. (XI.28.)
határozata
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
„Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 369/2017. (XI.28.)
határozata
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a szociális tűzifa beszerzéséről
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 szociális célú tűzifa
beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tevő Kemény Róbert egyéni
vállalkozóval (7100 Szekszárd, Alisca u 19. IV/31.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

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

2017. november 29.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. november 30.
Ács Rezső polgármester

20. napirendi pont:
Javaslat a város területén található súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblák egységesítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Azt kérdezi az igazgatóságvezetőtől, hogy megalapozottnak
tartja-e a javaslatot.
Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint három tonnánál alacsonyabb korlátozást
nem nagyon kellene kitenni.
Máté Péter elnökhelyettes: A tengelysúly korlátozást lényegesnek tartja, mert a 3,5 tonna
tömeg alatti járműnek is lehet a tengelyén nagy súlya. A hivatal végzett felmérést?
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Märcz László igazgatóságvezető: Igen, a hivatal felmérte az összes korlátozó táblát. Esetleg a
műtárgyaknál kellene egyedileg vizsgálni a tengelyterhelés korlátozásának lehetőségét.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel,
hogy a speciális műtárgyak esetében egyedileg kell megvizsgálni a tengelyterhelés
korlátozásának lehetőségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 370/2017. (XI.28.)
határozata
a város területén található súlykorlátozást előíró közúti
jelzőtáblák egységesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. felülvizsgálta az önkormányzati utakra kihelyezett
súlykorlátozó táblákat és jóváhagyja a beterjesztett
egységesítési javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a
speciális műtárgyak esetében egyedileg kell megvizsgálni a
tengelyterhelés korlátozásának lehetőségét;
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges táblákat
helyezze ki az érintett útszakaszokra.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
Szekszárd, Arany János utca 4-8. mögötti parkolóba kihelyezett KRESZ tábla felülvizsgálata
(177.számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Úgy tudja, hogy a tetőtér ráépítés építési engedélyében szerepel
a tűzoltó felvonási terület. Ez az a terület, amit a kivitelező kitáblázott. A kivitelezés háromnégy éve történt, a tábla azóta is ott van.
Märcz László igazgatóságvezető: Lehet, hogy még régebben történt a kivitelezés.
Varga András osztályvezető: A Google utcatérképén, amit körülbelül 2011-ben készítettek,
még nincs rajta.
Märcz László igazgatóságvezető: Meg kellene vizsgálni, hogy át lehet-e tenni a táblát.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha ez tűzoltó felvonulási terület, ami elő is lett írva, akkor érvényt
kell neki szerezni.
Varga András osztályvezető: De akkor jelenleg az összes parkolóban szabálytalanul állnak.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha az engedélyt így adták ki, akkor meg kell felelni az engedély
feltételeinek?
Varga András osztályvezető: Igen.
Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint már nem hatályos ez az engedély.
dr. Molnár Kata jegyző: A kérdés az, hogy a használatba vételnek volt-e ez a feltétele.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy gondolja, hogy az építés kivitelezési idejére vonatkozott
csak.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolja, hogy ennek mindenképp utána kellene nézni.
Máté Péter elnökhelyettes: A kérdés az, hogy döntsön-e most a bizottság az előterjesztésről.
Utána kellene nézni, hogy a közterületről leveheti-e az önkormányzat a táblát.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem érti, hogy a kivitelező hogyan rakhatta ki a táblát.
Varga András osztályvezető: Feltételezi, hogy volt rá engedélye.
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság nem kellett erről döntsön?
Varga András osztályvezető: Abban az időben még nem.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint nem kellene most döntést hozni, és a hivatal
még egyszer utána járhatna a kérdésnek.
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Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: Elmondja,
hogy a katasztrófavédelemnek sem olyan egyértelmű a tábla. A felvonulási területet
mindenképp fel kell valahol tüntetni, de ma már ez inkább útburkolati festett jelzéssel
történik, nem pedig táblával. A cégének ez azért probléma, mert a tiltó tábla mögött parkoló
autókat nem bírságolhatják. Kérdés, hogy a közterület-felügyelő vagy a parkoló őr menjen-e a
tábla mögé.
Máté Péter elnökhelyettes: A rendőr viszont mindenképp odamehet. Olyan helyzet állt elő,
ami miatt a lakókat meg lehet büntetni.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: Ebből
kifolyólag akkor lakossági bérletet sem lenne szabad kiadni.
dr. Molnár Kata jegyző: Mindenképp megnézné a használatba vételi engedélyt.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint le kellene venni a KRESZ táblát.
dr. Molnár Kata jegyző: A felvonulási területről is dönteni kellene.
Máté Péter elnökhelyettes: A készülék, amivel a magasból lehet menteni, 30 méter kinyúlásra
alkalmas, kosaras autó, ami egy darugépet nyom fel. A gép működéséhez szükség van egy
adott távolságra. Még az Arany János utca felől is el lehet érni a lakóépületet a géppel.
Märcz László igazgatóságvezető: Mi lenne, ha a bizottság úgy helyezné át a táblát, hogy az
kizárólag csak az útra vonatkozzon? Így az úton nem lehetne megállni, de a parkolóban igen.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: A Csokonai
utcában fel is van festve a felvonulási terület. Lehet, hogy ebben az esetben is célszerű lenne
felfesteni.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a
KRESZ tábla levételére, és a felvonulási területet jelölő burkolati helyek kihelyezésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 371/2017. (XI.28.)
határozata
az Arany János utca 4-8. mögötti parkolóba kihelyezett KRESZ
tábla felülvizsgálatára irányuló kérelemről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta az Arany János utca 4-8. mögötti parkolóba
kihelyezett KRESZ tábla felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye le a „megállni tilos”
„tűzoltósági felvonulási terület” KRESZ táblát, és a felvonási
területet jelölő burkolati jeleket helyezzen el az úton.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Lakossági kérelmek mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök az ülésterembe visszatér 9 óra 32 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: A Zöldkert utcai lakosnak mindkét lábát amputálni kellett, így
teljesen egyetért a kérelem támogatásával.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelmek támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 372/2017. (XI.28.)
határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely
kijelölésére irányuló kérelemről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Alisca utca 16. alatti lakosnak a
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mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott
személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely”
KRESZ táblát a megjelölt parkolóba.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 373/2017. (XI.28.)
határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely
kijelölésére irányuló kérelemről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Zöldkert utca 22. alatti lakosnak a
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki „Mozgáskorlátozott
személyt szállító járművek részére fenntartott várakozóhely”
KRESZ táblát a megjelölt parkolóba.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Kérelem sebességlassító bordák kihelyezésére
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a fekvőrendőr sem oldaná meg a problémát.
Nem támogatná egyik kérelmet sem, mert véleménye szerint nem indokolt egyik esetben sem
a sebességlassító borda kihelyezése.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelmek elutasítását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 374/2017. (XI.28.)
határozata
a Béri Balogh Ádám utcában fekvőrendőr kihelyezésére
irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta az Béri Balogh Ádám utca 107-117. közötti
szakaszra fekvőrendőr kihelyezésére irányuló kérelmet, és
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt
a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Az elnök szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 375/2017. (XI.28.)
határozata
az Ebes utcában fekvőrendőr kihelyezésére irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta az Ebes utcában fekvőrendőr kihelyezésére
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca – Major utca egyenrangú utak kereszteződésének felülvizsgálatára
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(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Märcz László igazgatóságvezető: Azon a területen rengeteg olyan kereszteződés van, ahol
nincs alárendelve egyik út a másiknak. Véleménye szerint be kellene tartani a jobb kéz
szabályt. Itt mindig annak van elsőbbsége, aki egyenesen megy.
Máté Péter bizottsági tag: Az Ebes utca vápás vízelvezető. A Major utcán nem lehet gyorsan
átmenni.
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a kereszteződés átépítésre került, mert probléma volt a
vízátvezetővel.
Máté Péter bizottsági tag: A Major utca nem egy fő közlekedési pont.
Märcz László igazgatóságvezető: Ha a főút le van zárva, akkor oda terelik a forgalmat.
Varga András osztályvezető: Van egy törés a kereszteződésben.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező arra hivatkozik, hogy a Puttonyos utcából lefelé jövők
nem adják meg neki a jobb kéz szabály szerinti elsőbbséget.
Kővári László elnök: Két oldalra ki kellene tenni az elsőbbség adás táblát.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, de az a kérdés, hogy melyik két oldalra. Forgalom
szempontjából a Major utca a fontosabb.
Máté Péter bizottsági tag: Ha van egy kis jég vagy hó, akkor viszont a Puttonyos utca felől
érkezőket nem lehet megállítani. Éppen ezért véleménye szerint, ha ki kell helyezni táblát,
akkor azt a Major utcába kellene.
Märcz László igazgatóságvezető: Ha a Major utcába lesz kihelyezve a tábla, akkor biztos, hogy
rengeteg panasz érkezik a hivatalba a lakóktól.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Major utca bonyolít le nagyobb forgalmat?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: Hányan jönnek a Puttonyos utca felől?
Máté Péter bizottsági tag: Sokan.
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Szegedi Attila bizottsági tag: De biztos, hogy nem annyian, mint a Major utcából. Azt az utcát
kellene alárendelni, ahonnan kevesebben érkeznek.
Máté Péter bizottsági tag: Kétféleképpen lehet ebben az esetben dönteni. Az egyik esetben
el kellene utasítani a kérelmet, míg a másik esetben a Major utcát alá kellene rendelni az Ebes
utcának.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 42 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 376/2017. (XI.28.)
határozata
az Ebes utca – Major utca egyenrangú utak kereszteződésének
felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta az Ebes utca – Major utca egyenrangú utak
kereszteződésének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt
a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 9620 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási jog törlésére
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 377/2017. (XI.28.)
határozata
a szekszárdi 9620 helyrajzi számú ingatlanon fennálló
elővásárlási jog törléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.15. pontjában rögzített hatáskörében eljárva, Laki
József és Laki Józsefné 1/2-1/2-ed arányú tulajdonát képező
szekszárdi 9620 helyrajzi számú ingatlanon fennálló, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett
elővásárlási jog törléséhez hozzájáruló polgármesteri
nyilatkozatot támogatja, és hozzájárul az elővásárlási jog
ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola közterület-használati díj elengedése iránti
kérelme
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 378/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola közterülethasználati díj mérséklésére vonatkozó kérelméről
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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
Dienes Valéria Általános Iskola (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi
Albert u. 6., képviseletében eljár: Simon Andrea
intézményvezető) a „Tej útja” elnevezésű roadshow
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 45 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Szegedi Attila bizottsági tag: A bizottság javaslatára támogatás iránti kérelmet nyújtott be az
egyesület vezetője. 400.000,- Ft összegben szeretne az egyesület támogatást kérni a
tevékenységhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére. Elmondja, hogy a tagok részt vettek
egy 40 órás tűzoltósági alapkiképzésen. Jó lett volna, ha erre a kiképzésre korábban kerül sor,
mert az éles bevetésen nagy hasznát tudták volna venni az ott szerzett tapasztalatoknak.
Nyáron, amikor a szőlőhegyi áldozat eltűnt, csak egy kötél volt az őt kereső személyeknek a
derekára kötve, meg egy lyukas kezes-lábas csizma. A teljes Szőlőhegyi csapadékvizes
medencét végigjárták. Az egyesület elnöke a bizottság korábbi ülésén ismertette röviden az
egyesület tevékenységét. Azóta már három felkérést kaptak, amelyből kettő tragikusan
végződött. Egy biztonsági heveder 32.000 forintba, a hordágy 200.000 forintba kerül.
Gyurkovics János bizottsági tag: A kérelmet megalapozottnak tartja. A kérdés, hogy mekkora
összeg van még a bizottsági kereten.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: 652.175 forint.
Szegedi Attila bizottsági tag: Engedélyt kaptak arra, hogy az Adventi vásáron felállítsanak egy
sátrat. A szórólapokon a támogatók között feltüntették az önkormányzatot is, tekintettel arra,
hogy az együttműködési megállapodást a két fél aláírta.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság 400.000 forint összegű támogatást biztosítson
az egyesületnek.
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Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem vesz részt a
szavazásban.
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:
(Szegedi Attila bizottsági tag a szavazásban nem vesz részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 379/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2017. évi bizottsági kerete terhére a Szekszárdi KutatóMentő Egyesület részére 400.000,- Ft összegű támogatást
biztosít az egyesület tevékenységéhez nélkülözhetetlen
eszközök beszerzésére;
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna

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

2017. december 4.
Ács Rezső polgármester

28. napirendi pont:
A 2017. évi bizottsági kereten levő összeg felhasználása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: A bizottsági kereten még van 252.175 forint. Javasolja, hogy a
fennmaradó összeg sorsáról a következő bizottsági ülésen döntsön a bizottság. Addig még
lehet, hogy érkezik kérelem a bizottsághoz. Úgy tudja, hogy a Szőlő-Szem Mozgalom szeretne
még támogatási kérelmet benyújtani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 380/2017. (XI.28.)
határozata
a 2017. évi bizottsági kereten levő összeg felhasználásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi bizottsági kereten
fennmaradó összeg sorsáról a következő ülésen hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2017. december 12.
Kővári László elnök

29. napirendi pont.
Rotary Club kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Rotary Club most már hagyományosan az Adventi vásár
kapcsán forralt bort oszt az egyik pavilonban. A pavilon bérleti díjának elengedésére irányuló
kérelem érkezett a hivatalba.
Kővári László elnök: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
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:
(Kővári László elnök a szavazásban nem vesz részt)
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 381/2017. (XI.28.)
határozata
a Rotary Club kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Rotary Clubnak (7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 18-20.) a Garay téren lévő pavilon bérleti díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a pavilon bérleti
díjának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2017. december 5.
Märcz László igazgatóságvezető

30. napirendi pont:
A Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztése Szekszárdon
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők
Előadók: dr. Mezei László és Rácz Zoltán képviselők
dr. Mezei László bizottsági tag: Nyolc személy kereste meg ezzel a kéréssel. Elmondja, hogy
komoly kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy ebben a kérdésben rendelkezik-e
kompetenciával a hivatal. Tekintettel arra, hogy országgyűlési képviselőket is megkerestek
már lakók ilyen ügyben, megígérte a lakóknak, hogy előterjeszti a kérést. Véleménye szerint
egy nyilatkozat kiadása elegendő lenne.
Máté Péter bizottság tag: Véleménye szerint tájékoztatni kellene a Tarr Kft- arról, hogy nyolc
főnek lenne igénye a szolgáltatás kiterjesztésére, és ezért meg kellene vizsgálni, hogy ezért a
nyolc főért érdemes lenne-e kiterjeszteni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a szolgáltatót a szélessávú internet és
kábeltelevíziós szolgáltatás kiterjesztése iránti igényről. Javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés
kérje fel a hivatalt arra is, hogy a szolgáltató tájékoztatását követően kérje fel a szolgáltatót
arra, hogy vizsgálja meg a szolgáltatás kiterjesztésének lehetőségét.
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 382/2017. (XI.28.)
határozata
a Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. „A Tarr Kft. szolgáltatásainak kiterjesztése Szekszárdon”
tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a
Közgyűlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a szolgáltatót a szélessávú internet és
kábeltelevíziós szolgáltatás kiterjesztése iránti igényről;
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

2. javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a szolgáltató tájékoztatását követően kérje fel
a szolgáltatót arra, hogy vizsgálja meg a szolgáltatás
kiterjesztésének lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Kővári László elnök

31. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutyamenhely működése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Előadó: dr. Mezei László bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag: A bizottság megbízta Gyurkovics János bizottsági tagot, hogy
a Szekszárdi Kutyamenhely elhelyezése érdekében vegye fel a kapcsolatot Schieber Markus
Alberttel, az Aranyfürt Mezőgazdasági Kft. ügyvezetőjével, a Kft. tulajdonában lévő szekszárdi
0133/1 és 0133/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele ügyében. Szeretné, ha
Gyurkovics János beszámolna a megbeszélés eredményéről.
Gyurkovics János bizottsági tag: Több alkalommal egyeztetett az ügyvezetővel, aki nyitott
mind a cserére, mind az adásvételre.
Kővári László elnök: Az önkormányzat kényszerhelyzetben van ezzel az üggyel kapcsolatban.
Nem fog olyan helyet találni, amely mindenkinek tetszene. A problémát viszont meg kell
oldani. A Dunára épült vízbázis kapcsán a mostani víz kutak helyett berendezéseket kellene
szerelni a vízműre. Úgy tudja, hogy ezek eladásra fognak kerülni. Jelezte a polgármesternek,
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aki mondta, hogy a vízműnek az önkormányzat a tulajdonosa. Adott esetben az egyik ilyen
területen ki lehetne alakítani egy kutyamenhelyet, és akkor a lakók sem írnak petíciót.
Märcz László igazgatóságvezető: Érkezett egy magánmegkeresés az önkormányzathoz: a
gyepmesteri telep melletti területet felajánlották megvásárlásra.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez már tavaly is szóba került, de az alapítvány már akkor sem
fogadta el.
dr. Molnár Kata jegyző: Akkor a gyepmesteri telepről volt szó, most viszont a mellette lévő
területről.
Märcz László igazgatóságvezető: Négy hektáros területről van szó.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint egyeztetni kellene a kutyamenhely vezetésével
arról, hogy az új terület megfelelő lenne-e nekik. Dr. Mezei László bizottsági tagot javasolja
felkérni az egyeztetésre.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelzi, hogy a vételárat még nem tudja az önkormányzat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel dr. Mezei László bizottsági tagot arra,
hogy a Szekszárdi Kutyamenhely elhelyezése érdekében egyeztessen a Tolna Megyei Állat- és
Természetvédő Alapítvánnyal a gyepmesteri teleptől keletre található, Őcsény külterület
0208/6 hrsz-ú ingatlan esetleges önkormányzati tulajdonba vételéről. Javasolja továbbá, hogy
dr. Mezei László bizottsági tag az egyeztetésről tájékoztassa a bizottságot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 383/2017. (XI.28.)
határozata
a Szekszárdi Kutyamenhely működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri dr. Mezei László
bizottsági tagot, hogy a Szekszárdi Kutyamenhely elhelyezése
érdekében egyeztessen a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő
Alapítvánnyal a gyepmesteri teleptől keletre található, Őcsény
külterület 0208/6 hrsz-ú ingatlan esetleges önkormányzati
tulajdonba vételéről. A bizottság felkéri továbbá dr. Mezei
Lászlót, hogy a lefolytatott egyeztetésről tájékoztassa a
bizottságot.
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32. napirendi pont:
Szegő Péter közterület-használati díj elengedése iránti kérelme
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Jó kezdeményezésnek tartja az ötletet. A kérelmező határozatlan
időre kérte a közterület-használati díj elengedését. A döntést bármikor visszavonhatja a
bizottság.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy van egy tervezet, ami azt tartalmazná, hogy a civil
szervezetek ne oszthassanak élelmiszert egészségügyi okokból.
Märcz László igazgatóságvezető: Ebbe a dobozba elvileg tartós élelmiszerek kerülnének.
dr. Molnár Kata jegyző: A kérelmező megkereste a szakhatóságokat is. Sem az ÁNTSZ, sem a
NÉBIH nem támasztott kifogást.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kérelmező milyen feliratokat fog alkalmazni a doboz
területén? Véleménye szerint egy minimális tájékoztatásra szükség van. Úgy gondolja, hogy
mértéktelenül fogják igénybe venni a lakók a dobozban található élelmiszereket. Olyan
feliratra van szükség, amely a döntést hozót nem terheli egyéb felelősséggel. Pécsen sem
működött ez a kezdeményezés. Voltak olyan személyek, akik megjelentek nagy táskákkal,
kivették a dobozból az élelmiszereket, majd pár utcával odébb árulták. A feliratnak
tartalmaznia kellene azt, hogy milyen céllal hozták létre a dobozt, valamint azt is, hogy
mindenki mértékkel használja.
Varga András osztályvezető: A bizottság tehet egy kiegészítő javaslatot.
Máté Péter bizottsági tag: Feltételezi, hogy a kérelmező magától is kitenné a feliratot.
Kővári László elnök: Nem lehetne a közterület-felügyelőket megkérni arra, hogy ezeken a
napokon többször nézzenek rá erre a területre?
Máté Péter bizottsági tag: Ez a doboz állandó jelleggel lesz kihelyezve.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a kérelmező a pécsi példát vette alapul.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj megállapításának mellőzését.
Javasolja továbbá, hogy a kérelmező nyújtson teljes körű tájékoztatást az élelmiszergyűjtő
doboz felületén a lakosok számára a doboz létrehozásának okáról, a dobozban található
élelmiszerekről és az igénybevételéről.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 384/2017. (XI.28.)
határozata
Szegő Péter közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Szegő Péter
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 61., 7/3. szám alatti lakos
élelmiszergyűjtő doboz kihelyezése kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
A bizottság javasolja, hogy a kérelmező nyújtson teljes körű
tájékoztatást az élelmiszergyűjtő doboz felületén a lakosok
számára a doboz létrehozásának okáról, a dobozban található
élelmiszerekről és az igénybevételéről.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

33. napirendi pont:
Egyebek
Szabó Zsolt bizottsági tag: A Bródy köz lakói már öt-hat éve kérik, hogy a járhatatlan egyoldali
járdát javítsa meg az önkormányzat. A járda tele van kifagyott gödrökkel, az egész felület
körülbelül 25 méter hosszan rücskös, nem lehet rajta közlekedni, főleg magas sarkú cipőben.
Van egy-két kiszáradt fa is területen, ami veszélyt jelent, ezért a lakók ezeknek a fáknak a
kivágását is szeretnék kérni.
Märcz László igazgatóságvezető: A fakivágással kapcsolatos igényt jelzi majd a főkertésznek.
A járdával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat alkot mindig egy ütemtervet. A
Bródy köz ebbe az ütemtervbe nem fért bele.
Szegedi Attila bizottsági tag: A volt déli Shell kútnál olyan problémák merültek fel, hogy a
tulajdonos megelégelte, hogy átjárnak és parkolnak a területén, ezért kerítést fog építtetni.
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Ebből adódóan az Árok utcai lakóközösség olyan problémával szembesül, hogy a Kávé Házának
a vendégei rendszeresen elfoglalják azokat a parkolókat, amelyek a lakóközösségnek vannak
kiépítve. Ezen kívül még a zöld felületre is ráállnak. A kerítés felépítése után arra a zöld
felületre is rá fognak állni, ami szintén magánterület. A lakók, ha hazaérnek, nem tudnak
leparkolni. A közterület-felügyelők azt mondták, hogy valami miatt a zöld felület parkolására
vonatkozóan nem megfelelő a jogi háttér, így nem tudják, hogy mi alapján fognak majd
bírságolni közterületi zöld felületre parkolás miatt. Ez a probléma korábban az Alisca utca
vonatkozásában is felmerült. Úgy tudja, hogy a Kávé Háza öt parkolót váltott meg, viszont
minimum 40 autós jár oda naponta.
Märcz László igazgatóságvezető: Jelzi, hogy utánanéz a kérdésnek.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 17 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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