SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. március 29. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ
– Remete termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Balázs György bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

Gyurkovics János bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Varga Katalin jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Varga András osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Farkas Éva osztályvezető,
Herr Teréz főépítész,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára,
Karaszi Péter tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetője,
dr. Pilisi Gábor rendőr ezredes, a Szekszárdi
Rendőrkapitányság vezetője,
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke,
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az
ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi előterjesztéseket:
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Sebestyén Borászati és Szolgáltató Kft. kérelme
„Adásvételi szerződés használt utcaseprő gépek beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
„Vállalkozási szerződés Mikes utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciójára” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében a szekszárdi Parászta patak
mederrendezése, valamint további mélyépítési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye

Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és egyúttal a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
(37. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
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6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
8. napirendi pont:
Sebestyén Borászati és Szolgáltató Kft. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
(89. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
12. napirendi pont:
A településrendezési terv költségeinek viselése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

3

13. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(85. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
15. napirendi pont:
A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának növelésének és szakaszolásának
jóváhagyása
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges telek
biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand
tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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20. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati konstrukció
keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére-kiegészítés”
tárgyú pályázati eljárás eredménye, javaslat szerződés módosítására
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
21. napirendi pont:
Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
megállapodásának elfogadása
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

Önkormányzati

Társulás

megszüntető

22. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
23. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
24. napirendi pont:
Csapó Zoltánné kérelme
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
25. napirendi pont:
Egészségügyi Gondnokság kérelme
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
26. napirendi pont:
Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj és pavilon bérleti díj
elengedésére vonatkozó kérelme
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
27. napirendi pont:
Tájékoztatás az Ybl Miklós utca forgalmi rendjével kapcsolatban
(36. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
28. napirendi pont:
Alisca Kompresszor Kft. ingatlanvételi kérelme
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
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29. napirendi pont:
Ipari Park forgalmi rendjének felülvizsgálata
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
30. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére
(41. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
31. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati út kialakítására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
32. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
33. napirendi pont:
Frei Ferenc és Frei-Kovács Judit ingatlanvételi kérelme
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
34. napirendi pont:
Ajánlat önkormányzati erdők vételére
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
35. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés használt utcaseprő gépek beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
36. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Mikes utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciójára” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
37. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében a szekszárdi Parászta patak
mederrendezése, valamint további mélyépítési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
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ZÁRT ÜLÉS:
38. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(97. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

1. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető
Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető: 2014. év végén meghatározták a 2015. év
legfontosabb feladatait, melyeket megfelelő szinten, mértékben és időben végre is hajtottak. A
katasztrófavédelem életében 2012-ben volt egy nagy változás, amikor önkormányzati tűzoltóságból
ismételten állami tűzoltóság lettek. Különböző, plusz feladatokat kaptak, feladatkörökkel bővültek.
Kialakult négy szakág, a polgári védelmi terület, ami előzőleg is létezett, de nem a katasztrófavédelmen
belül működött, az iparbiztonsági terület, a tűzoltósági szakterület, ami eddig is működött, valamint a
szakhatósági feladatok és ezek ellátása képezi a negyedik szakterületet. A polgári védelmi vonalon is
elkészítették az éves munkatervet, annak megfelelően haladtak a különböző ellenőrzések és feladatok
teljesítése során. Elsősorban az önkormányzatok bevonásával megnézték a települések
katasztrófavédelmi besorolását, itt a polgármesterek adtak erre vonatkozóan egy tájékoztató jellegű
adatot, hogy volt-e az előző évekhez képest olyan jellegű változás, ami a besorolásban változást
eredményezett volna. A csapadék vízelvezetőket ellenőrizték, valamint a befogadó helyek ellenőrzése
is megtörtént, ezt nem egymagukban, hanem mindig a megfelelő szervnek közreműködésével hajtják
végre. A beszámolóban feltüntették a vonulási adatokat, túlzottan nagymértékű változás az előző
évekhez képest nem történt. A téves jelzések száma nagyon magas, ezek általában a tűzjelzők
bejelzéseit jelentik. Ha egy tűzjelző bejelez, akkor vonulási kötelezettségük van. Az esetek többségében
nem valós jelzésekről van szó, hanem valamilyen műszaki meghibásodás következtében jeleznek be a
készülékek. Jelentősebb káresemények az elmúlt évben nem voltak. Egy jelentősebb eseményt emelne
ki, Őcsényben egy gázvezeték megsérült, a kiáramló gáz begyulladt és tűz keletkezett. Az utcán nem
lehetett átközlekedni, valamint a tűz egy lakóingatlant is megkárosított. Addig, amíg a gázszolgáltató
nem tette meg a szükséges intézkedéseket a gázvezeték elzárására vonatkozóan, addig csak a környező
épületek védelmét tudták biztosítani. Amikor a gáz utánpótlása megszüntetésre került, onnantól
kezdve tudtak ténylegesen beavatkozni. Ennél az eseménynél derült ki, hogy Őcsényben nem
megfelelően működik a tűzi-víz hálózat és az E.R.Ö.V.-vel közösen egy ellenőrzés sorozatot írtak ki. Az
illetékességi területükön a tűzcsapok 75%-át ellenőrizték, amelyeknél problémát észleltek, azok
megjavításra kerültek. A tavalyi évben megjelent az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amely több
változást hozott magával. Ez egy mérnöki szemléletet követelő szabályzat, az új szabályokat oktatás
során elsajátították. A másik fontos kérdés a szabadtéri tűzesetek kezelése, valamint a kéménytüzek
szén-monoxid jelenléte. A tavalyi évben került első körben bevezetésre a szabadtéri tűzgyújtás
engedélyhez kötése. Elég sokan éltek a lehetőséggel és jelezték a tűzoltóság irányába az égetési
szándékot. Összegzésként elmondja, hogy az előírt feladatokat, valamint a pluszban kapott feladatokat
megfelelően végrehajtották és a 2016. évre is kitűzték azokat a sarkalatos pontokat, amiket
mindenképp szeretnének az idei évben is megvalósítani. Tovább szeretnének fejlődni mind tudásban,
mind kapcsolati tőkében. A beszámolóból ugyan kimaradt, de elmondja, hogy az önkormányzatokkal
és a társ szervezetekkel is jó az együttműködés. Szívesen válaszol a kérdésekre.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Milyen a műszaki színvonal? A személyzetben történtek változások?
Tapasztal fejlődést ezeken a területeken?
Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető: Amikor az önkormányzat átadta a tűzoltóságot, akkor
egy nagyon jól felszerelt tűzoltóság került átadásra. A műszaki fejlettségük azóta pozitív irányban nem
változott, az idei évben van rá lehetőség, hogy új fecskendővel bővüljön az eszközállományuk. A
személyzetre vonatkozóan elmondja, hogy az idei évben nőtt a feltöltöttségi arányuk, még mindig
nincsen minden pozíció betöltve, de ez annak köszönhető, hogy egy szolgálati csoport élére nem lehet
akárkit kinevezni, nekik házon belül kell „kinevelni” az alkalmas parancsnokokat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hogy reagál a társadalom a tűzoltóság munkájára?
Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető: Véleménye szerint a társadalom részéről a
tűzoltóságnak, a katasztrófavédelemnek a megítélése pozitív, az elismertsége megfelelő. Vannak olyan
jellegű problémák, gondok, amik kötelező rosszak, de a társadalom megérti, ha tudják, hogy miért kell
betartani a szabályokat és utána jogkövető magatartást tanúsítanak.
Kővári László elnök: Megköszöni a munkát és azt, hogy a várossal folyamatosan együttműködnek, hogy
a rendezvényeken jelen vannak és segítenek. Javasolja, hogy a szabadtéri égetéssel kapcsolatos
szabályokat és az engedélyeztetés menetét a Szekszárdi Vasárnapban tegyék közzé, hogy mindenki
számára megismerhető legyen.
Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető: Véleménye szerint ez a tűzoltóság részéről
megfelelően kommunikálva van, mind a honlapon, mind sajtó formájában is, de természetesen ettől a
lehetőségtől sem zárkóznak el.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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 73/2016. (III. 29.) határozata
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Formailag változott a beszámoló, Tolna megyében
egységesen ilyen beszámolókat készítenek a kapitányságok, és ezáltal még egységesebben és
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részletesebben kerül bemutatásra az éves munka. A melléklet kimondottan a városra vonatkozó
bűncselekményi adatokat tartalmazza. Elmondható, hogy csökkent a bűncselekmények száma, stabil
az állomány, és igyekeztek egy stabil közterületi jelenlétet is ehhez hozzátenni. Az elmúlt 5-6 évben
folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. 2015. év volt az első olyan év, amikor a tulajdon
elleni szabálysértések száma is csökkent. A tulajdon elleni szabálysértések körébe tartoznak a lopások,
rongálások 50.000 Ft értékhatár alatt. Ebből az elmúlt években 1000-1200 történt, és most először
ment ez a szám 900 alá. Ezeket az adatokat figyelembe véve elmondható, hogy csökken a kriminalitás.
A csökkenés nem a marginális bűncselekményeknél áll elő, mint például az okirat-hamisításnál, hanem
a vagyon elleni bűncselekmények körében. Az is kitűnik az adatokból, hogy mintegy 2000
bűncselekmény történik az egész kapitányság területén és ebből 1000 a megyeszékhelyen. Az 1.
táblázat a kiemelt 14 bűncselekmény kategóriát tartalmazza. Testi sértés bűncselekményből 67 történt
a városban és ennek a nyomozás eredményessége az elmúlt évek átlagában 70%-os, ami jó
eredménynek számít. A súlyos testi sértésekről, amiből 31 történt, ugyanez elmondható. Kiskorú
veszélyeztetése bűncselekmény 4 volt, ebből egyébként nem sok történik maximum 10 egy évben.
Garázdaság bűncselekményből tavaly 28 volt, itt is megfigyelhető minimális csökkenés. A kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekményeknél magyarázatra szorul a táblázatban feltüntetett adat, ugyanis ez a
terjesztői oldalra vonatkozik. A designer drogokkal kapcsolatos ügyek száma éves szinten 100 körül
mozog, ezek nagy részében azt állapítják meg, hogy listás drogról van szó. Igyekeznek a terjesztőket
eljárás alá vonni, és nem pusztán a fogyasztásra koncentrálni, de sok esetben meg kell szüntetni az
eljárást, mert kiderül, hogy nem listás szerről van szó, ezen mindig változtatnak. A lopások száma 500
körül mozog, ebben 30%-os a nyomozáseredményesség. A személygépkocsi lopás közel sem olyan
számú (10 alatti), mint a ’90-es években, amikor ez nagy „divat” volt. Zárt gépjármű feltörés 8 esetben
történt, ami töredéke a tíz évvel ezelőtti 100-150 esetnek. Lakásbetörés 92 történt Szekszárdon, 25,7%
a nyomozás eredményességi mutató. Összbűncselekmény számban 50% fölött van a nyomozás
eredményességi mutató. Tavaly egy bűncselekmény emelte meg 61%-ra ezt a mutatót, ez egy 800-as
okirat hamisítás volt. Egy évet egy ilyen cselekmény ennyire meg tud határozni, de ezt muszáj
megmagyarázni, mert ha csak a számokat nézik, akkor ez kiugró eredménynek tűnik, ami nem sokszor
fordul elő. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a közterületeken rend legyen. Annak ellenére, hogy 60
napot dolgoztak a határon, ezt meg tudták oldani úgy, hogy a bűnügyes kollégák és a polgárőrök közös
szolgálatot terveztek. Tudni kell, hogy Tolna megye is egy századdal vette ki a részét abból a munkából,
amit a határ mellett az illegális migrációval kapcsolatban kellett végezniük. Véleménye szerint
közbiztonsági deficit nem keletkezett. A közlekedés területén hasonló volt a helyzet, mint a korábbi
években, kicsit kevesebb súlyos kimenetelű baleseti számmal. 10% alatt van az a mérőszám, amit
kiemelten néznek, ez pedig az ittasan okozott sérüléses balesetek száma. Törekednek arra, hogy ez a
szám 10% alatt maradjon. Az áldozatvédelmi munkához a szekszárdi önkormányzattól nem csekély
segítséget kapott a rendőrség, de ez a támogatás elmondható a többi települési önkormányzat
esetében is, ahol létszámarányosan kaptak pénzeket azért, hogy a két fő áldozatvédelmi munkatárs
továbbra is tudja ezt a fajta munkát végezni. Az anyagaikból kitűnik, hogy a munkájuk mennyiségében
és minőségében sem változott.
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 30 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 bizottsági tag.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi ezeknek a kiváló eredményeknek a háttere?
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Tolna megye adottságát nem lehet mellőzni, ha ezt a
kérdést meg kell válaszolni. Nincsen nagyváros a megyében. A nagyvárosi bűnözés mindig nagyon
meghatározó. Az idegenforgalom is csekély, például a Balaton környékéhez viszonyítva, ahol nyáron
óriási a kriminalitás. Olyan ipar vagy mezőgazdaság, amelyre rátelepedne a szervezett bűnözés, nem
található. A megye rendőrsége mindig konszolidált, a legkevesebb hiánnyal Tolna megye küzd.
Kapitányságon belül is 4-6 fős hiány volt, de mindig próbálják feltölteni ezeket a helyeket. Ahhoz a
feladatrendszerhez, amit el kell végezni, mindig megvan a megfelelő humánerőforrás is.
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Krimináltechnika területén is fejlődés tapasztalható. A társadalomtól is nagyon sok segítséget kapnak,
azok a bűnmegelőzési programok, amelyek a beszámolóban is szerepelnek, nagy érdeklődést váltottak
ki. Működik a nyaraló kártya program, ami azt jelenti, hogy ha elmegy valaki nyaralni, lehetősége van
arra, hogy ezt a rendőrségnél jelezze, és ilyenkor a bejelentett lakást és környékét többször,
visszatérően ellenőrzik a rendőrök. Ha valamely városrészen felüti a fejét egy-két betörés, akkor már
elgondolkodnak az emberek és tenni akarnak azért, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat.
Kővári László elnök: Polgármester úr ígéretet tett, hogy a közeljövőben összehívásra kerül a
Közbiztonsági Tanácsadó Testület, mert vannak városi közlekedéssel kapcsolatos ügyek, melyekben a
testületnek kellene előzetesen állást foglalni. A beszámolóban olvasható, hogy a lakásbetörések
esetében 25%-os a felderítettség. Milyen okai vannak annak, hogy ezt nem lehet magasabb szintre
emelni?
Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 38 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Azt tudni kell, hogy általában nem helyi betörők követik
el ezeket a bűncselekményeket. Fejér, Heves, Pest és Baranya megyei elkövetőket is kaptak már el. Az
utazó bűnözők felderítése okozza a legnagyobb gondot. Fontos felismerni azokat az összefüggéseket,
sorozatokat, amelyek az országban összefüggést mutatnak, hogy még hatékonyabban lehessen fellépni
az ilyen bűncselekményekkel szemben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Vannak Magyarországon olyan intézmények, amelyek fordítva
gondolkodnak az események időrendjében. Felmerült az az elképzelés, hogy célzottan olyan
személyeknél tartsanak átvilágításos vizsgálatot, ahol vagyoni elmozdulást tapasztalnak?
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: A felderítés nem csak abból áll, hogy elkövetik a
bűncselekményt és utána nyomoz a rendőrség, hanem abból is, hogy azok a személyeket, akik
korábban ilyen fajta bűncselekményeket követtek el, egy-egy ilyen eset kapcsán „előveszik” és
megnézik, hogy történt-e vagyongyarapodás a környezetükben. Ez az úgynevezett személyre történő
nyomozás, melyet alkalmaz a rendőrség.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tavaly egy olyan kijelentést tett a kapitányságvezető úr, hogy a
kábítószerrel kapcsolatos visszaéléssel és fogyasztással együtt kell élni. Ez azt tükrözi, hogy elkönyvelt
egy olyan helyzetet, amivel együtt kell élni, és ami ellen egyébként lázadnak, de ezt kezelni nem tudja
a rendőrség. Ezt a meggyőződését továbbra is fenntartja?
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Ha ez egy idézet, akkor valószínűleg ezt így is mondta,
ez azonban nem jelent beletörődést. Mindenki próbálja kezelni ezt a helyzetet, ez nagy probléma és
ezért mondta azt, hogy ezzel együtt kell élni. Az alkoholizmus és a dohányzás még mindig több
haláleset okozója, mint a kábítószer. Ezzel nem lekicsinyíteni akarja ezt a problémát, de ezek a tények.
Ebbe nem nyugszanak bele, ha bármiféle jelzést kapnak, akár fogyasztással, akár kereskedelemmel
kapcsolatban, mindig bevizsgáltatják az anyagokat és a vizsgálat eredményétől függően járnak el.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság a beszámolót a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 74/2016. (III. 29.) határozata
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
(37. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke: Nehezebb dolguk van, mint a hatóságoknak, mivel
társadalmi részvétellel működnek, az emberek a saját szabadidejüket, pénzüket áldozzák fel ennek
érdekében. Az egyesület aktív állománya 22 fő. A tavalyi évben 449 alkalommal láttak el szolgálatot,
ebből 176 esetben éjszaka és 273 esetben nappal, amelyben benne vannak a rendezvények is. Az
önkormányzat felkéréseinek eleget tesznek minden esetben, az összes rendezvényen képviseltetik
magukat. Összesen 3136 órát dolgoztak a tagjaik. A hatóságokkal nagyon jó az együttműködés. A
tavalyi évben az egyesületen belül létrehozták a 12 főből álló Szekszárdi Önkéntes Mentőcsoportot,
ezt a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen sikerült létrehozni. Megkapták a minősítést,
elvégezték a gyakorlatot és várják az újabb kihívásokat. Folyamatos képzéseken vesznek részt, az aktív
állományuk minden hónapban ismétli a feladatokat, az adott oktatási témákat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Rendkívüli munkát végez az egyesület. Nagyon fontos egy ilyen
szervezetnél, hogy célzottan végezzék a munkájukat. Kapnak segítséget a nagyobb szervezetektől
ahhoz, hogy célzottan tudjanak beavatkozni vagy pedig az egyesület dönti el, hogy mikor, hol
segítenek?
Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke: Kapnak felkéréseket, de mérlegelniük kell, hogy adott
létszámmal részt tudnak-e venni, és abban az időben van-e erre kapacitásuk. Általában előre
egyeztetett időpontokban történik az együttműködés, például a rendőrséggel való közös szolgálat
teljesítése során is. Minden évben megvannak azok a rendezvények, időpontok, amikor kivonulnak, és
azok az időszakok, amikor fokozottabb az ellenőrzés, ilyen a húsvét és a karácsony. Vannak heti
értekezletek, amikor az adott hetet, hónapot megtervezik.
Kővári László elnök: Kerékpár versenyeken, Szüreti Napokon és még sok más rendezvényen lehetett
találkozni ezzel a szervezettel, nagyon hasznos munkát végeznek.
Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke: A Rendőrkapitány Úr említette, hogy a migrációs helyzet
következtében sok rendőrt kivezényeltek a határ menti településekre, ez idő alatt a polgárőrök
mindvégig jelen voltak és segítették a rendőrség munkáját.
dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: A rendőrség elemzi a bűnügyi közbiztonsági helyzetet.
Ha a város valamely részében bűncselekményeket követnek el, akkor a rendőrség arra a területre
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többletszolgálatot rendel a megelőzés érdekében. Ilyenkor felveszik a kapcsolatot a polgárőrökkel és
megkettőzik a jelenlétet az adott területen.
Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke: Az előterjesztés tartalmaz egy kérelmet is, melyben a
bizottság támogatását kéri az egyesület. A többletfeladatok ellátása a költségek megnövekedését
eredményezte és ezek finanszírozásához kérné az egyesület a bizottság támogatását. A támogatás nagy
segítség lenne, pályázatokból tartják fenn magukat, az az összeg, amit az önkormányzattól kapnak
teljes mértékben az üzemanyag költségek finanszírozására szolgál.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a támogatás mértékéről később döntsön, mivel
szükséges a bizottsági kereten fennmaradó összeg áttekintése. Megköszöni a beszámolót.
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 75/2016. (III. 29.) határozata
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2015. évi
beszámolóját elfogadja és az Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján 200.000.- Ft támogatást
nyújt az Egyesület számára a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete 505.4.2. számú előirányzata terhére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
Határidő:

2016. április 30.

Felelős:

Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

Máté Péter elnökhelyettes az üléstermet elhagyja 14 órakor. A bizottság határozatképes, jelen van 4
fő bizottsági tag.
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elírás történt a 29. § (1) bekezdésben és ezt
szeretné pontosítani. „Igazolt sportoló” szerepel az előterjesztésben, de helyette a „sportegyesületben
foglalkoztatott edző” kifejezés a megfelelő.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 76/2016. (III. 29.) határozata
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Arra szeretné kérni a bizottságot, hogy alaposan ismerje meg a
rendelettervezetet. Ez egy teljesen új önkormányzati rendelet, korábban hasonló típusú szabályozásra
már került sor, hiszen korábban volt arra lehetősége az önkormányzatoknak, hogy szabálysértési
tényállásokat határozzanak meg önkormányzati rendeleti szinten, majd később ennek a
felhatalmazásnak a megszűntével pedig úgynevezett kirívóan közösségellenes magatartási
tényállásokat határozhattak meg. Jogszabály megszűntette az erre irányuló felhatalmazást, és később
a mostani felhatalmazás hatálybalépése után évekig nem került sor önkormányzati szintű
szabályozásra. Ez azt jelenti, hogy éveken keresztül voltak olyan kötelezettségek és szabályok az
önkormányzati rendeletben, amelyek jogkövetkezmények nélküliek voltak, tehát nem tudott eljárni az
önkormányzat annak érdekében, hogy kikényszerítse az önkormányzati kötelezettségek végrehajtását.
Alaposan végig vizsgálták a hatályos önkormányzati rendeleteket és megkeresték azokat a szabályokat,
amelyek esetén valamilyen jogkövetkezmény bevezetését javasolják. Tekintettel arra, hogy ez egy
nagyon hangsúlyos és nagy jelentőségű önkormányzati rendelet, két fordulóban javasolták a
közgyűlésnek ennek tárgyalását azzal, hogy széleskörű társadalmi vitára bocsátása is megtörténjen,
hogy lakossági és civil vélemények beérkezésével kerülhessen sor a végleges elfogadásra.
Máté Péter elnökhelyettes az ülésterembe visszatér 14 óra 05 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 5 fő bizottsági tag.
Szegedi Attila bizottsági tag: A roncsautó elszállítás is beletartozik a rendeletbe?
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dr. Varga Katalin jegyző: A roncsautók elszállításával kapcsolatos előkészítés már zajlik, áttekintették
a hatályos szabályokat és véleménye szerint erre hamarosan megoldást találnak. A közterülethasználati rendeletből is kerültek bele tényállási elemek ebbe a rendeletbe, tehát ez alapján is el lehet
járni. Nagy korlátja ennek a fajta szabályozásnak, hogy nem lehet olyan típusú tényállásokat
megállapítani, amelyek esetében szabálysértési vagy bármilyen más közigazgatási bírság kiszabására
lehetőség van. Nem egyszerű ezek áttekintése, de a közterület-használati rendeletből az engedély
nélküli közterület-használat bekerült ezen tényállások közé.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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 77/2016. (III. 29.) határozata
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Mit jelent a gondozónő biztosítása?
dr. Varga Katalin jegyző: Azt jelenti, hogy az önkormányzat keresi meg a szakképzett gyermek
gondozónőt és napi nyolc órában biztosítja egy évre megbízási szerződéssel.
Máté Péter elnökhelyettes: Az egy év 365 napot jelent? Mivel itt gyerekekről van szó, épp úgy
szükséges lehet hétvégén és ünnepnapokon is a gondozónő foglalkoztatása. Az elképzelés ezek szerint
az lenne, hogy az önkormányzat felvenne hivatalos állományba egy gondozónőt és ennek a
gondozónőnek fizetné a komplett járulékát? Ha ez az egy gondozónő szabadságon vagy táppénzen van,
akkor a helyettesítés megoldott?
dr. Varga Katalin jegyző: Igen, a helyettesítésre gondoltak, de a hétvégi foglalkoztatásra nem.
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Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy az önkormányzat egy gondozónő bérét és járulékát fizesse
ki, de a család keresse meg azt a gondozónőt, akit szívesen alkalmazna. Így igazából nem az
önkormányzat, hanem a család lenne a gondozónő munkáltatója.
dr. Varga Katalin jegyző: Erre is van lehetőség.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szükséges-e az, hogy egy ember egy helyen nyolc órát szolgáltasson?
Véleménye szerint hatékonyabb lenne az, ha szolgálat formájában valósulna meg és folyamatosan több
helyen látná el a gondozónő a feladatokat.
Kővári László elnök: Lehet, hogy jobb megoldás lenne az, ha akkor, abban az időben, napszakban
kapnának a családok segítséget, amikor tényleg szükségük van rá.
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 17 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
dr. Mezei László bizottsági tag: Célszerű lenne behatárolni, hogy a gondozónő tevékenysége mettől
meddig terjedhet, mit vár el az önkormányzat ettől a szakképzett személytől, hogyan és milyen
mélységben avatkozhat be.
dr. Varga Katalin jegyző: Kifejezetten csecsemőgondozásról van szó. Az ezen kívül eső feladatok a
védőnői szolgálat feladatkörébe tartoznak. A csecsemőgondozó kifejezetten a csecsemő gondozásban
nyújt gyakorlati segítséget.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet Máté Péter elnökhelyettes által
megfogalmazott kiegészítéssel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 78/2016. (III. 29.) határozata
a népegészségügyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a népegészségügyi támogatásokról szóló önkormányzati
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:
A rendelettervezet 3. §-ában szereplő szakképzett gyermekápoló gondozónő
foglalkoztatásának anyagi hátterét az önkormányzat támogatásként
biztosítsa a családok részére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök
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7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 79/2016. (III. 29.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

8. napirendi pont:
Sebestyén Borászati és Szolgáltató Kft. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A Sebestyén Borászati és Szolgáltató Kft. írásban telekvásárlási
kérelmet nyújtott be. Az Ipari Park területén szeretne telket vásárolni. A borászoknak
technológiafejlesztésre lesz pályázati lehetőségük, amihez feltétel az, hogy telekkel rendelkezzenek.
Ahhoz, hogy az egyik telek megosztását el tudják kezdeni, ahhoz közgyűlési döntés is kell, így ezt az
előterjesztést a közgyűlés elé is be kell vinni, tekintettel arra, hogy a telekmegosztás nem olyan gyors
dolog.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a kérelmet a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 80/2016. (III. 29.) határozata
a Sebestyén Borászati és Szolgáltató Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Sebestyén
Borászati és Szolgáltató Kft. Ipari Park területén történő területvásárlási
kérelmét.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
jóváhagyására
(89. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 81/2016. (III. 29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati
rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör.
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
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Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 38 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a településszerkezeti terv módosítását
tartalmazó határozatot a Közgyűlésnek ne javasolja elfogadásra, tekintettel arra, hogy az abban foglalt
módosítással nem ért egyet.
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 82/2016. (III. 29.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016.
(…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá
javaslat a településszerkezeti terv módosítására

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésben szereplő, a településszerkezeti
terv módosítását tartalmazó határozatot a Közgyűlésnek nem javasolja
elfogadásra, tekintettel arra, hogy az abban foglalt módosítással nem ért
egyet.
2. A Bizottság ennek megfelelően a Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör. módosítását úgy
javasolja elfogadásra, hogy a rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint
kerüljön javításra:
- a 2. számú, a belterületi szabályozási terv 59. sz. tervlapját érintő
módosítás kerüljön törlésre.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe megérkezett 14 óra 44 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag.
11. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 83/2016. (III. 29.) határozata
a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996.
(VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

Kővári László elnök átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek 14 óra 50 perckor, ezt
követően elhagyja az üléstermet. A bizottság határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
12. napirendi pont:
A településrendezési terv költségeinek viselése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: A módosítás költségeit az fizeti, aki kérte vagy az önkormányzat?
Herr Teréz főépítész: Nem az fizeti, aki kérte a módosítást. Ezt nem tartja helyes gyakorlatnak,
többször kezdeményezte már ennek a megváltoztatását. A módosításnak van egy technikai díja. Ezeket
a módosításokat, mivel településtervezői jogosultsággal rendelkezik, megcsinálta. Ezeket korábban egy
tervezőiroda készítette. Egy módosítás megközelítőleg 260-300.000,- Ft-ba kerül.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a településrendezési terv
módosításához kapcsolódóan a kérelemre indult eljárások költségeinek viselésére dolgozzon ki
eljárásrendet.
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 84 /2016. (III. 29.) határozata
a településrendezési terv költségeinek viseléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
településrendezési terv módosításához kapcsolódóan a kérelemre indult
eljárások költségeinek viselésére dolgozzon ki eljárásrendet.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Herr Teréz főépítész
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13. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Az emlékmű felújítása szerzői jogokat nem érint, mivel ez csak renoválás?
Herr Teréz főépítész: Így van.
Máté Péter elnökhelyettes: Van lehetőség arra, hogy a felújítás keretében a temetőben lévő romos
épületet lebontsák és utána újra ugyanolyan formában felépítsék?
Herr Teréz főépítész: Ami a temetőben van, azt újra kellene alapozni, ami már több mint felújítás. Ez
is felmerült, de a 2 millió Ft-os költségkeretbe a kettő együtt nem fért bele, így dönteni kellett. A
maximálisan pályázható összeg 2 millió Ft.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 órakor. A bizottság határozatképes, jelen van 4
bizottsági tag.
Máté Péter elnökhelyettes: Megvalósítható a felújítás 2 millió Ft-ból?
Herr Teréz főépítész: Megközelítőleg 2,5 millió Ft-ba fog kerülni és ebben az árban a környezet
rendezése nincsen benne.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Az I. világháborús emlékmű tökéletes helyreállítása valóban 2,5-3
millió Ft-ba kerülne, a művésztársadalommal végeztette ezt a felmérést. Polgármester Úr ígéretet tett,
hogy az Alsóvárosi Temetőben lévő emlékmű felújításra kerül az idei évben. Az emlékmű lebontására
és újraépítésére nincs lehetőség, mivel ezeket a termésköveket újból ugyanolyan formában
összeilleszteni nem lehet. Véleménye szerint már régen fel kellett volna újítani az ehhez hasonló
állapotban lévő emlékműveket, szobrokat, az I. világháborús halottakra méltó képpen kellene
emlékezni és ennek sokkal fontosabb dolognak kellene lennie a város életében. Akinek múltja nincs,
annak jövője sincs.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 85/2016. (III. 29.) határozata
az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű
pályázat benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

14. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(85. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Eddig erre mindig úgy adta az önkormányzat a pénzt, hogy az E.R.Ö.V. Zrtvel megépítteti és az E.R.Ö.V. Zrt-nek fizették ki a pénzt. Most ebben az előterjesztésben ez nincs
benne.
Varga András osztályvezető: Eddig sem úgy volt, hogy az önkormányzat az E.R.Ö.V. Zrt-nek fizette ki a
pénzt, hanem az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött az önkormányzat egy megállapodást, hogy csak vele
végeztetheti el a munkát. A korábbi évekhez képest ebben nem történt változás, csak annyi, hogy nem
az E.R.Ö.V. Zrt. kapja meg az önkormányzattól az önerőt, hanem az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött
megállapodás alapján köt az önkormányzat megállapodást az ingatlan tulajdonosával.
Szegedi Attila az ülésterembe visszatér 15 óra 02 perckor. A bizottság határozatképes, jelen van 5 fő
bizottsági tag.
Máté Péter elnökhelyettes: Mikor fizet az önkormányzat?
Varga András osztályvezető: Amint bemutatta azt a megállapodást az E.R.Ö.V. Zrt-vel a pályázó, hogy
megcsináltatja, kifizeti az E.R.Ö.V. Zrt-vel kötött megállapodás alapján az előleget. Ezt követően fizeti
ki az önkormányzat a támogatást a pályázónak. Ez a megoldás pénzügyi technikai szempontból
előnyösebb, ez az elmúlt évek gyakorlata.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 86 /2016. (III. 29.) határozata
közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati
kiírására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

15. napirendi pont:
A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon
egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának növelésének és szakaszolásának
jóváhagyása
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 87 /2016. (III. 29.) határozata
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei
Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt
támogatásának növelésének és szakaszolásának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága „A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú,
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való
ellátása” című projekt támogatásának növelésének és szakaszolásának
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
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Frey Tímea osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 88 /2016. (III. 29.) határozata
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága „Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz
kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

17. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Kiosztásra került egy együttműködési megállapodás, mivel az egyik
intézmény, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van,
ezért nem saját tulajdonon, hanem idegen tulajdonon végzett beruházásnak minősül.
Máté Péter elnökhelyettes: A telket és 30%-os önerőt biztosít az önkormányzat, a többit az MLSZ?
Frey Tímea osztályvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 89 /2016. (III. 29.) határozata
az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési
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Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

18. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges telek
biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Mekkora összegről lenne szó?
Frey Tímea osztályvezető: Nem tud semmi konkrétumot mondani, ez csak egy elvi hozzájárulás. A
Kézilabda Szövetség végzett egy felmérést, és a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség tett javaslatot Tolna
megyében két településen, Hőgyészen és Szekszárdon munkacsarnok létesítésére.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 90/2016. (III. 29.) határozata
kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez
szükséges telek biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének
támogatására, valamint az ehhez szükséges telek biztosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand
tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Mekkora az önerő?
Frey Tímea osztályvezető: 100%-os támogatottságú pályázatról van szó, nem kell az önkormányzatnak
önerőt fizetni.
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Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 91 /2016. (III. 29.) határozata
TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című
pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

20. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati konstrukció
keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére-kiegészítés”
tárgyú pályázati eljárás eredménye, javaslat szerződés módosítására
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 92/2016. (III. 29.) határozata
a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15
kódszámú, pályázati konstrukció keretében Előzetes tanulmányok és
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére-kiegészítés” tárgyú pályázati
eljárás eredményéről, szerződés módosítás jóváhagyásáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati konstrukció
keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére-kiegészítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
jóváhagyja, Dunaújvárosi Területi Tervező és Humánszolgáltató Bt.-vel (2400
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Dunaújváros, Batsányi J. út 51. 4./2.) 2016. február 10-én megkötött
vállalkozási szerződés összegének nettó 4 450 000 Ft-ról nettó 5 950 000 Ftra történő, egységes szerkezetű módosítását.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
vállalkozót az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

21. napirendi pont:
Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
megállapodásának elfogadása
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

Önkormányzati

Társulás

megszüntető

Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 93/2016. (III. 29.) határozata
az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
megszüntető megállapodásának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága „Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

22. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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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 94/2016. (III. 29.) határozata
a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és
beruházások megvalósításának támogatására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

23. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 18 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi alapján döntik el azt, hogy ki mennyi támogatást kap?
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A bizottságok által kiírt pályázatok és a
befogadott kérelmek alapján dől el elsősorban.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság a tájékoztatót a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 95/2016. (III. 29.) határozata
a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról szóló
tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Kővári László GPB elnök

Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 15 óra 30 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
24. napirendi pont:
Csapó Zoltánné kérelme
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 31 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 4 fő bizottsági tag.
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a kérelem elutasítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 96/2016. (III. 29.) határozata
Csapó Zoltánné kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Csapó Zoltánné Szekszárd, Sárköz u. 30. sz. alatti
ingatlana gépkocsi bejárójának kialakítási költségéhez nem járul hozzá, a
kérelmet nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Märcz László igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
Egészségügyi Gondnokság kérelme
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 97/2016. (III. 29.) határozata
az Egészségügyi Gondnokság kérelméről
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
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felhatalmazás alapján eljárva megtárgyalta az Egészségügyi Gondnokság
kérelmét a Vörösmarty utcai parkolással kapcsolatban és felkéri a
Vörösmarty u. 5. számú ingatlan tulajdonosát, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kftt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a belső
udvarban kialakított parkolókat csak a jogosultak használhassák és jelöljön ki
a felnőtt- és gyermekorvosok részére 2 db parkolóhelyet.
Határidő:
Felelős:

2016. április 15.
Märcz László igazgatóság vezető
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója

26. napirendi pont:
Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj és pavilon bérleti díj
elengedésére vonatkozó kérelme
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 98/2016. (III. 29.) határozata
az Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj
és pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva az Esőmamók Tolna Megyei Autistákért Egyesület (7100 Szekszárd,
Szent István tér 10.) utcai futóverseny rendezése kapcsán, a Garay téren
színpad, sátor, rajtkapu és asztalok közterület-használati és 1 db pavilon
bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterülethasználati és bérleti díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Märcz László igazgatóság vezető

27. napirendi pont:
Tájékoztatás az Ybl Miklós utca forgalmi rendjével kapcsolatban
(36. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A kórház alakította ki ezt a helyzetet, amikor a nővérszálló mögötti
parkolót megszűntette, ahol hatvan autónak volt parkolóhely. A kórház bejáratát, a kaput 15m szélesre
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építették, ami elé nem állnak autók, igaz, hogy nem is használja senki. A műtőblokknál személyzeti
bejárót létesítettek, ami miatt az ott dolgozók is az utcán parkolnak, a sürgősségire érkezőknek szintén
ott állnak az autóik. Véleménye szerint a kórház részéről nem korrekt dolog, hogy ahhoz nem járul
hozzá, hogy a kerítés 2m-el beljebb kerüljön a saját telkén. Gyakorlatilag nem kellene beljebb állni az
autóval, csak a kerítés kerülne beljebb. Javasolja, hogy a kórházzal történjen magasabb szintű
egyeztetés. A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a kórház főigazgatójával folytasson személyes
egyeztetést az utca déli oldalán található kerítés áthelyezéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 99/2016. (III. 29.) határozata
az Ybl Miklós utca forgalmi rendjéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága tudomásul veszi az Ybl Miklós utca forgalmi rendjéről
szóló tájékoztatást és felkéri a polgármestert, hogy a közlekedéssel
kapcsolatos problémák enyhítése érdekében a Tolna Megyei Balassa János
Kórház főigazgatójával folytasson személyes egyeztetést az utca déli oldalán
található kerítés áthelyezéséről.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóság vezető

28. napirendi pont:
Alisca Kompresszor Kft. ingatlanvételi kérelme
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem elutasítását, azonban a terület bérlését a bizottság
nem kifogásolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 100/2016. (III. 29.) határozata
az Alisca Kompresszor Kft. ingatlanvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva nem támogatja az Alisca Kompresszor Kft-nek a
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tulajdonát képező 4276/42 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan benyújtott telekkiegészítési kérelmét. A Bizottság a terület bérlése ellen nem emel kifogást.
Határidő:
Felelős:

2016. április 10.
Märcz László igazgatóság vezető

29. napirendi pont:
Ipari Park forgalmi rendjének felülvizsgálata
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 15 óra 40 perckor. A bizottság határozatképes,
jelen van 5 fő bizottsági tag.
Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 101/2016. (III. 29.) határozata
az Ipari Park forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
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 rögzített
hatáskörében eljárva jóváhagyja a Polgármesteri Hivatalnak az Ipari Park
forgalmi rendjének módosítására vonatkozó javaslatát és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a szükséges táblák kihelyezésére.
Határidő:
Felelős:

2016. április 15.
Märcz László igazgatóság vezető

30. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére
(41. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság kössön határozatlan idejű bérleti szerződést a
tulajdonosokkal.
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:

31

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 102/2016. (III. 29.) határozata
a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva jóváhagyja a szekszárdi 732, 680/4 és 734 hrsz-ú
ingatlanok telek-határrendezését az előterjesztés mellékletét képező
változási vázrajz szerint. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Kadarka u. 16/a és 16/b. számú ingatlanok tulajdonosai által használt
önkormányzati területrészekre kössön határozatlan idejű bérleti szerződést
a tulajdonosokkal.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Märcz László igazgatóság vezető

31. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati út kialakítására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Véleménye szerint sokkal több ilyen kérelem van, mint ami most
az előterjesztésben szerepel. Mi alapján dőlt el, hogy ezen a területen legyen és nem egy másikon?
Máté Péter elnökhelyettes: Ebben az estben egy kialakított útról van szó, amit nem dokumentáltan
használnak, és ezt kialakítanák telekalakítással útnak és átadnák az önkormányzatnak, hogy építsen
nekik utat.
Varga András osztályvezető: A jogi állapot rendezéséről van szó és nem arról, hogy az önkormányzat
utat fog létesíteni. A meglévő, most is használt útszakaszt venné át az önkormányzat önkormányzati
tulajdonba.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Ezt követően pedig nyilvánvalóan út fog rajta épülni.
Varga András osztályvezető: Nem feltétlenül, az már egy következő döntés.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 103/2016. (III. 29.) határozata
önkormányzati út kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága támogatja a Bottyán-hegyen található 6701/2, 6966,
8605/1, 8604, 8602/1, 8569/1, 8573, 8574/4 és 8603/1 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosainak út kialakítására vonatkozó kérelmét. A Bizottság jóváhagyja,
hogy a kialakított, 4 méter széles, cca. 170 fm hosszú utat az Önkormányzat
tulajdonba és kezelésbe vegye, amennyiben az érintett tulajdonosok a
telekalakítással járó költségeket biztosítják és a szükséges területrészeket
térítésmentesen átadják az Önkormányzat részére.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31.
Märcz László igazgatóság vezető

32. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság Tóth László ingatlanvételi kérelméről a helyszíni
bejárást követően döntsön.
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 104/2016. (III. 29.) határozata
Tóth László ingatlanvételi kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Tóth László (Szekszárd, Mérey u. 25.) ingatlanvételi
kérelméről helyszíni bejárást követően dönt.
Határidő:
Felelős:

2016. április 30.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóság vezető

33. napirendi pont:
Frei Ferenc és Frei-Kovács Judit ingatlanvételi kérelme
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 óra 50 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 4 fő bizottsági tag.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság az ingatlan vételárát 100,- Ft/m2 összegben
határozza meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 105/2016. (III. 29.) határozata
Frei Ferenc és Frei-Kovács Judit ingatlanvételi kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában
rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő
8516/10 hrsz-ú, út megnevezésű, 622 m2 alapterületű ingatlan
értékesítéséhez Frei Ferenc (Szekszárd, Rizling u. 12.) és Frei-Kovács Judit
(Szekszárd, Zöldkert u. 22. IV/20.) részére. A Bizottság az ingatlan vételárát
100,- Ft/m2 összegben határozza meg. A telekalakítással, az út
átminősítésével és a földhivatali eljárással kapcsolatos költségek vevőt
terhelik.
2.
Az értékesítésre jóváhagyott útterület nem szolgálja egy ingatlan
megközelítését sem, illetve jelenleg is a kérelmezők használatában van, ezért
a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy azt sorolja át a forgalomképes
vagyontárgyak közé, mivel már nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
34. napirendi pont:
Ajánlat önkormányzati erdők vételére
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
és Pénzügyi Bizottságának 106/2016. (III. 29.) határozata
önkormányzati erdők vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában rögzített
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hatáskörében eljárva fenntartja a 274/2011. (VII.19.) GPB számú
határozatban foglaltakat, miszerint az Önkormányzat nem kívánja
értékesíteni a tulajdonában lévő erdőket. A szekszárdi 0425/26 hrsz-ú
ingatlan bérbeadását a Bizottság nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 15.
Märcz László igazgatóság vezető

35. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés használt utcaseprő gépek beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázatok eredménye
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 107/2016. (III. 29.) határozata
az „Adásvételi szerződés használt utcaseprő gépek beszerzésére”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az
„Adásvételi szerződés használt utcaseprő gépek beszerzésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Alisca Terra NKft-vel (7100 Szekszárd, Epreskert
u. 8.) kössön szerződést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidő:

2016. március 31.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
Märcz László igazgatóság vezető

36. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Mikes utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciójára” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
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Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 108/2016. (III. 29.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Mikes utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciójára”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási
szerződés Mikes utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciójára” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő E.R.Ö.V. Zrt-vel (7100 Szekszárd, Epreskert u.
9.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
dr. Varga Katalin jegyző

37. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében a szekszárdi Parászta patak
mederrendezése, valamint további mélyépítési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri
munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 109/2016. (III. 29.) határozata
a „Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében a szekszárdi
Parászta patak mederrendezése, valamint további mélyépítési munkák
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási
szerződés a Modern Városok Program keretében a szekszárdi Parászta
patak mederrendezése, valamint további mélyépítési munkák
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft.-vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a
szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
dr. Varga Katalin jegyző

További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes az ülést 15 óra 55 perckor berekeszti. A
Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

dr. Varga Katalin
jegyző
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