SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-3/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. február 20. 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
Máté Péter bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Berka Fanni jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója
Ladányi Roland a Szekszádi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese
Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a
„Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Minősági Borok
Ételek magazinban való megjelenés” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a
napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel és a
sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
IBC tartályokkal kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(tervezet)
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
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rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6.
függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Intézményeinél külső takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eredménye
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(65. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
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10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
11. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok utólagos
jóváhagyására
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv
készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
13. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
14. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
15. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
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16. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére
vonatkozó megállapodás megkötésére
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés folytatására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok rendezésére
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Az „Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj mellőzése
iránti kérelme
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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23. napirendi pont:
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
Javaslat bérleti szerződés megkötésére a külterületen fekvő 0320/143 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei Balassa
János Kórház támogatására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
27. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
28. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
29. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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30. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
31. napirendi pont:
Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
32. napirendi pont:
A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Előadó: Rácz Zoltán képviselő

1. napirendi pont:
IBC tartályokkal kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Kővári László elnök: A Zöldtárs Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) elnöke megkereste az
IBC tartály körüli problémákkal kapcsolatban. A tartályra csak az a pályázó lehet jogosult, aki
részt vesz az Alapítvány által meghirdetett előadáson. Megkéri az Alapítvány elnökét, hogy
nyújtson tájékoztatást az előadáson való részvételről.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az Alapítvány honlapján megtalálhatóak az IBC
tartályra való jelentkezés feltételei, így az 5.000 forintos önrész vállalása, a dombvidéki
vízgazdálkodásról szóló előadáson való részvétel, valamint bizonyos nyilatkozatok megtétele.
Elmondja, hogy ezek a feltételek a korábbi évek feltételeihez képest semmit sem változtak. A
bizottság döntéséről december 6-án mind a 125 pályázót értesítette az Alapítvány. Mindenki
egy egyoldalas tájékoztató levelet kapott, az alábbi logika szerint: aki a pályázatát emailben
küldte meg, annak emailben ment ki az értesítés, míg a papír alapon pályázóknak levélben
ment ki az értesítés. Az értesítésben pontosan meg volt jelölve, hogy januárban és februárban
mikor kerül sor az előadásokra. 91 személy nyert a pályázaton IBC tartályt, így adott esetben
akár két előadás is elegendő lett volna, de az Alapítvány négyet is meghirdetett. Elég
bosszantó számára, hogy a 91 nyertes pályázó közül 77-en vettek részt az előadásokon. A
kiértesítés levélben vagy elektronikusan történt. Úgy gondolja, hogy ha a 91-ből 77-en
megkapták az értesítést és el is jöttek az előadásra, akkor vélelmezhető, hogy a fennmaradó
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14 személy is megkapta az értesítést. Néhányan jelezték neki, hogy nem kaptak értesítést, de
mikor megkérdezte tőlük, hogy nézték-e az emailjeiket, akkor nemleges választ adtak. Úgy
gondolja, hogy a bizottság kétféle döntés közül választhat: vagy megvonja a támogatást a
mulasztó személyektől, vagy figyelmen kívül hagyja a mulasztást.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy a mulasztást nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Előfordulhat, hogy valaki tényleg nem kapta meg a levelet. Ezért véleménye szerint újból ki
kellene értesíteni a mulasztókat egy új előadás megjelölésével, és ha nem reagálnak
ismételten sem az értesítésre és nem vesznek részt az előadáson, akkor meg kellene vonni
tőlük a támogatást.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint is újból kellene értesíteni a mulasztókat
annak érdekében, hogy jó hangulata legyen a pályázatnak.
Máté Péter bizottsági tag: Aki tartályt igényel, az a személy vállalja, hogy részt vesz az
előadáson?
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: A tartályért kapott támogatást visszakéri az Alapítvány?
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Nem is adja addig oda.
Varga András osztályvezető: Az Alapítvány kapja meg a tartályok után járó támogatási
összeget egy összegben. Ezzel az összeggel az Alapítványnak kell majd elszámolnia is. Ha az
Alapítvány nem nyújt támogatást a mulasztó személyeknek, akkor ezt az összeget vissza kell,
hogy utalja az önkormányzatnak. A visszafolyt összeg azonban nem a bizottsági keretre kerül,
a bizottság így ennek az összegnek a sorsáról nem dönthet.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Van egy listájuk a 125 főről. Ebből a listából látszik,
hogy ki az a 91 személy, akiket támogatásban részesített a bizottság. Az is látszik, hogy ki
milyen formában lett értesítve a döntésről, és ki vett részt az előadáson. Ezt a listát az
Alapítvány átadja majd annak a vállalkozónak, aki tavaly is felelt a lebonyolításért. Az
Alapítvány az önkormányzat felé úgy számol majd el, hogy a vállalkozó mind a 91 személlyel
aláíratja az átvételi elismervényt, amelyet átad majd az Alapítványnak. Az Alapítvány az
összeget ezután átutalja a vállalkozónak, aki kiállít majd egy számlát. Ezzel a számlával számol
majd el az önkormányzat felé az Alapítvány. Az a kérdés, hogy a 14 személy milyen módon
kerülhet rá a tartályosok listájára.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a mulasztók helyére nem szabad új személyeket
keresni.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a mulasztó személyeknek kellene még egy
értesítést küldeni, de a végső döntés előtt a bizottságnak még egyszer foglalkoznia kellene az
üggyel.
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Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Véleménye szerint nem kellene még egyszer a
bizottság napirendjére tűzni ezt a témát. Elmondja, hogy március 20-a körül kezdetét veszi a
tartályok kiosztása. Értesíteni kellene a mulasztókat, adott esetben még telefonon is a levél és
az email mellett, meg kellene jelölni egy új időpontot az előadásra, és aki nem jön el erre az
előadásra sem, azt a személyt törölni kellene a támogatásból.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye tudomásul a tájékoztatót, továbbá hívja
fel az Alapítványt, hogy ismételten értesítse ki új előadási időpont megjelölésével azon
pályázókat, akik nem jelentek meg a pályázat feltételeként megjelölt előadáson, és hívja fel a
figyelmüket arra, hogy az új időpont elmulasztása a támogatásból való kizárást vonhatja maga
után. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel az Alapítványt arra is, hogy az ismételt
előadást elmulasztó pályázókról tájékoztassa a bizottságot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 56/2018. (II.20.)
határozata
az IBC tartályokkal kapcsolatos tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi klímaalapra kiírt
pályázathoz kapcsolódóan megtartott, az IBC tartályok
átadásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és felhívja a
Zöldtárs Alapítványt, hogy ismételten értesítse ki új előadási
időpont megjelölésével azon pályázókat, akik nem jelentek meg
a pályázat feltételeként megjelölt előadáson, és hívja fel a
figyelmüket arra, hogy az új időpont elmulasztása a
támogatásból való kizárást vonhatja maga után.
A bizottság felhívja továbbá a Zöldtárs Alapítványt, hogy az
ismételt előadást elmulasztó pályázókról tájékoztassa a
bizottságot.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Kővári László elnök

Gyurkovics János bizottsági tag: A kiértesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy két hete három
napig hordta a postát a Présház utcában, mert az ő postaládájába tették bele a szomszédok
leveleit is. Éppen ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a mulasztó személyek nem kapták meg a
kiértesítést.
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Kővári László elnök: Adott esetben a Szekszárdi Vasárnapban is közzé lehetne tenni egy
tájékoztatót.
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költségvetési törvény előírja, hogy a költségvetési rendelet
elfogadását megelőzően a Közgyűlés elé kell terjeszti ezt a napirendi pontot. A stabilitási
törvény részletesen tartalmazza, hogy melyek azok a tételek, amelyeket meg kell határozni.
Elmondja, hogy a kiadási oldal tartalmaz egy 600 millió forintos hitelt, amelynek a törlesztése
jövő évben kezdődik meg. A kötelezettségek között megemlíti a lízingtörlesztéseket, valamint
a DDKK-val kötött fizetési megállapodás halasztott fizetéseit, továbbá a megyei könyvtár
finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeket is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 57/2018. (II.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek
költségvetési évet követő három évre várható összegének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök
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3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(tervezet)
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés tagolása hasonlít a tavalyi évihez. Az első
nagyobb részben idén is bemutatásra kerülnek a tervezett beruházások, amelyeknek az idei
évben is költségvetési vonzata lesz. Ez alatt érteni kell mind a Modern Város Program
keretében megvalósuló beruházások, mind pedig a hazai és az uniós projekteket is. Véleménye
szerint nehéz évet fog kezdeni az önkormányzat, és nagyon szoros gazdálkodásra lesz szükség.
A kötelező minimálbérre kerekítések és az ágazati pótlékok részét képezik a
rendelettervezetnek. Az egyéb juttatások az előző évhez hasonlóan alakulnak. A város
fenntartásában szerepelnek az előző évekhez hasonló nagyságrenddel a Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Igazgatóság kiadásai.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzat banki kapcsolatai nyilvánvalóan
folyamatosan frissítve vannak, a kamatok pedig ismertek. Elhangzott az előbb, hogy szoros
gazdálkodásra lesz szükség. Mit kell szoros gazdálkodás alatt érteni? Ha felmerül valami
váratlan kiadás, akkor hol lesz mozgástere az önkormányzatnak?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzatnak lesz egy bizonyos összegű tartaléka.
Van olyan beruházás is, amelynek a vonatkozásában a saját erő biztosításáról előző évben
hozott döntést a Közgyűlés. Ezek részei a tervezetnek. Véleménye szerint nem sok mozgástere
lesz az önkormányzatnak.
dr. Molnár Kata jegyző: Az elmondottakat annyival egészítené ki, hogy van egy-két olyan
várható bevétele az önkormányzatnak, amellyel még nem számoltak a tervezet elkészítésekor.
Eddig egy állásfoglalás alapján a tiltott kategóriába tartozott a támogatási források előlegének
a lekötéséből származó bevételszerzés. Ez legnagyobb arányban a Modern Városok program
keretében érkezik az önkormányzathoz. Korábban megengedett volt ennek a lekötése, és így
az önkormányzat számottevő bevételhez jutott. A vonatkozó rendelkezés most módosul, és
ismételten megengedett ezeknek a hatalmas összegeknek a lekötése. Ennek köszönhetően
egészen a felhasználásig többletbevételhez juthat a város. Egyetlen egy kikötést fogalmaz meg
a jogszabály, mégpedig, hogy csak a támogatott célra lehet fordítani ezt az összeget. Ezen kívül
van még olyan állami támogatás is, amit várhatóan megkap az önkormányzat, de a
rendelettervezetben még nem szerepel.
Kővári László elnök: Azok a támogatások, amelyek a korábbi években is külön szerepelnek,
most is külön soron vannak?
dr. Molnár Kata jegyző: A többségük igen.
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Kővári László elnök: Az előterjesztésben olvasta, hogy az idei évi költségvetési rendeletet a
családok évének kell tekintetni. A bizottság napirendjén szerepel a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása is. A költségvetési
rendelettervezetbe beépítésre kerültek azok a módosítások is, amelyek ott lettek
megfogalmazva?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Kővári László elnök: Az előterjesztés tanulmányozásakor úgy gondolta, hogy a
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóságnak több pénzt kellene elkülöníteni a
költségvetésben, de utána rájött arra, hogy a JETA pályázatok is városüzemeltetéssel
kapcsolatos összegeket tartalmaznak, 200 milliós nagyságrenddel. Így másképp kell megítélni
az igazgatóság költségvetését. Bár még így is lehet, hogy ez az összeg sem lesz elegendő az
időközben felmerülő problémák megoldására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 58/2018. (II.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2018.
évi
költségvetéséről
szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6.
függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: A legnagyobb kaliberű módosítási része az SZMSZ-nek a Polgármesteri
Hivatal átszervezéséből adódik. A költségvetési rendelet tárgyalása során is előkerült
fejlesztéseknek az átszervezése kapcsán át kellett gondolni bizonyos kérdéseket. Olyan
kaliberű fejlesztések is megvalósulnak a városban, amelyek munkaszervezési intézkedéseket
is igényelnek. Erre tekintettel az előterjesztés javaslatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a
Stratégiai Tervezési Osztály a Jogi Igazgatóságról kerüljön át a Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Igazgatóságra. Elmondja, hogy a szakmai egyeztetések jelenleg is Märcz László
igazgatóságvezető vezetésével és közreműködésével zajlanak. Ezzel a javaslattal szorosan
összefügg a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály osztályvezetői állásának visszaállítása.
Eddig az osztályvezetői feladatokat az igazgatóságvezető látta el, viszont a megnövekedett
feladatok miatt célszerű lenne visszaállítani az osztályvezetői státuszt. Elmondja, hogy a
változtatások létszámbővítést nem igényelnének, átszervezést jelentenének csak. Ha a
Stratégiai Tervezési Osztály átkerülne a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóságra, akkor
úgy gondolja, hogy célszerű lenne összevonni a Jogi Igazgatóságot a Hatósági Igazgatósággal.
Véleménye szerint ez az összevonás is sokkal hatékonyabbá tenné a munkát. Az összevont
igazgatóságnak Jogi és Hatósági Igazgatóság lenne a neve, az az igazgatóságvezetői feladatok
pedig továbbra is Majnayné Sajben Anna látná el.
Máté Péter bizottsági tag: A kormányzati funkciók kiegészültek a nem veszélyes hulladék
kezelésével, ártalmatlanításával. Ez mit jelent pontosan? Ez is feladata lesz az
önkormányzatnak?
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a hulladékgyűjtésből adódó kötelezettsége az
önkormányzatnak, amit a köztisztasági csoport végez. Napi szinten gyűjtik össze a
hulladékgyűjtő kelyhekből a szemetet, amit utána el kell szállítani. Az ártalmatlanítás az Alisca
Terra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél történik.
dr. Molnár Kata jegyző: A könyvelés miatt vált szükségessé a kormányzati funkciók
felülvizsgálata.
Máté Péter bizottsági tag: A festők közalkalmazottak?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem, ők a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 59/2018. (II.20.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
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Működési Szabályzata és a 6. függelék jóváhagyására
vonatkozó javaslatról
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 Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata és a 6. függelék jóváhagyására vonatkozó
határozati javaslatot a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…) önkormányzati
rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Dr. Főfai Klára, a Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője javaslatot
tett hivatalon belüli egyeztetésre, majd az egyeztetés során arra, hogy kerüljön sor a rendelet
módosítására. A javaslatát azzal indokolta, hogy mivel a minimálbérhez kötődnek a
jogosultságok, és a minimálbér emelkedik, így egy réteg kiesne a támogatásokból. Az
igazgatóságvezető asszony kérte, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség a
jogosultsági jövedelemhatárok emelésére. Az előkészítés során megállapításra került, hogy a
jövedelemhatár emeléséhez biztosított az anyagi forrás. Az előterjesztés javaslatot tesz
továbbá a lakhatási támogatás havi összegének emelésére is. A támogatás eddig 3.000 forint
volt, viszont az előkészítés során arra az álláspontra jutottak, hogy van lehetőség az 5.000
forintra történő megemelésre.
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 60/2018. (II.20.)
határozata
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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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 a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Számos bejelentés érkezett a hivatalba, illetve a hivatal munkatársai
is tapasztalták, hogy úgynevezett parkrongálás kezdődött meg a városban. Korábban volt ilyen
típusú helyi szabályozás a városban, amelyet később hatályon kívül helyezett a Közgyűlés. Az
előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy újra legyen szabályozva ez a kérdéskör. Így lenne jogi
eszköz, amelynek a segítségével fel tudna lépni a hivatal. Szabálysértési eljárásban nem tud
bejelentést tenni a hivatal, mert ennek a tényállásnak nincs szabálysértési alakzata. Eljárni
csak a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott tényállások esetében lehet. Számos
városban szabályozva vannak ezek a tényállások.
Kővári László elnök: Ez a közterület-felügyelők hatáskörébe tartozik?
dr. Molnár Kata jegyző: A feljelentés igen, és a Hatósági Osztállyal szorosan együttműködnek.
Varga András osztályvezető: Helyszíni bírság kiszabására is jogosultak.
Kővári László elnök: Köztudomású tény, hogy rengeteg autó van Szekszárdon. Ezeknek az
autóknak valahol meg kell állniuk. Nem véletlenül része a JETA pályázatnak a parkolóhely
bővítés. 2014-ben a polgármester úr lakótelepi részeken is jelezte, hogy a parkoló bővítésekkel
kell foglalkozni. Úgy gondolja, hogy a Zöld Város témában a periférián is ki lesznek építve új
parkolók. Sok területen áldatlan állapotok uralkodnak. Az Ízlelő Családbarát Étterem előtt van
egy „Megállni tilos” KRESZ tábla. Hiába van kihelyezve ez a tábla, mégis állnak ott autók.
Elmondja, hogy még sosem látott ott rendőrt, vagy közterület-felügyelőt. Félig a járdán állnak
az autók, félig pedig zöld felületen. Az étterem melletti telek eladóvá vált, ezért jelezte a
tulajdonosnak, hogy próbáljon meg pályázati lehetőségeken keresztül pénzt szerezni a telek
megvásárlására, és így lehetne parkolókat kiépíteni. Különösen akkor tarthatatlan a helyzet,
amikor épp jön egy busz. Sok esetben ugyanis nem tud elmenni a busz a parkoló autóktól.
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dr. Molnár Kata jegyző: Nagyon nehéz a különböző érdekeket egymással szembeállítani, és
eldönteni, hogy melyik a fontosabb közülük. Úgy gondolja, hogy nem megengedhető, hogy a
Prométheusz Parkban álljanak az autók. Ilyen esetekben fel kell lépni, és a fellépésre a
rendeletmódosítás alkalmas lenne.
Máté Péter bizottsági tag: A lakótelepeken kétszer annyi autó van, mint amennyi eddig volt.
A Tartsay lakótelepen tetőráépítésekkel plusz lakások lettek felhúzva. Az ide költöző
családoknak rendszerint két autója volt. Nem tudja, hogy annak idején hogyan történt a
parkoló megváltás, de csak két-három parkolóval bővült a terület. Ráadásul ezek a parkolók
nem is olyan jó minőségűek. Nagyon sokan állnak ezen a területen a fák alatt a kikopott
helyeken, mert máshol nem tudnak megállni. A rendelettervezet alapján akkor ezek az autók
meg lesznek büntetve?
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolja, hogy mérlegelni kell majd.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint bizonyos területeket ki kellene emelni, és
ezeken a helyeken kellene büntetni az autósokat.
dr. Molnár Kata jegyző: Ebben az esetben akkor a közparkot kellene a rendeletbe bevenni.
Viszont akkor lehet, hogy egy értelmező rendelkezést is kell majd, hogy tartalmazzon a
rendelet.
Szegedi Attila bizottsági tag: A rendelet akkor kezelni fogja azt a problémát, amiről például
Szabó Zsolt bizottsági tag is állandóan panaszkodik, mégpedig, hogy az Alisca utca és a
Barátság utca kereszteződésénél állandóan fent állnak az autók a zöld felületen. Elmondja,
hogy már ő is jelezte régebben, hogy az Árok utcánál a beépítetlen területnél a Shell kút
mögött a füvön is fent parkolnak az autók, mert a „Kávé Házának” megnövekedett a forgalma.
Varga András osztályvezető: Ez magánterület.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az utcafronti házsor mögötti terület viszont nem magánterület.
Máté Péter bizottsági tag: Ez melyik terület pontosan?
Szegedi Attila bizottsági tag: Az Árok utcánál a hátsó terület, ahol korábban játszótér is volt,
közvetlen a tanyasor háta mögött. Tehát a Kávé Háza mögötti zöldfelület.
Máté Péter bizottsági tag: Közterület, de nem közpark.
Kővári László elnök: Megkeresték fogadóóráján azzal a problémával a Kálvin téri lakosok, hogy
állandóan a házuk előtt parkolnak az autók. Mondta a lakosoknak, hogy ezt nem lehet
megtiltani, és nem lehet táblát kihelyezni. Megint más dolog, hogy a kapubejáróban nem lehet
megállni. A Kálvin téren egyébként, ha alulról megy fölfelé az ember, akkor „Megállni tilos”
KRESZ tábla van kirakva, mégis ott áll minden nap nyolc-tíz autó. Javasolja, hogy a bizottság a
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a rendelet 16.§ (1)
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bekezdése az alábbi g) ponttal egészüljön ki: „járművel közparkban külön engedély nélkül
közlekedik, parkol”.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 61/2018. (II.20.)
határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy a rendelet 16. § (1) bekezdése a következő g)
ponttal egészül ki:
(Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
követ el az, aki)
„g) járművel közparkban külön engedély nélkül közlekedik,
parkol.”
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
Intézményeinél külső takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eredménye
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézményeinél külső takarítási
feladatok”ellátása tárgyú meghívásos pályázati eljárás keretében árajánlatot kért be három
ajánlattevőtől. Az ajánlattételi határidő lejártáig egy darab ajánlat került benyújtásra. Az
ajánlati összeg egész évre vonatkozik. A cég a korábbi években is jól végezte el a feladatot, az
önkormányzat meg van vele elégedve. Az összeg az idei évben kicsit magasabb, de ez magában
foglalja azt is, hogy bővült az intézmények és az ellátandó feladatok száma is.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 62/2018. (II.20.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Intézményeinél külső takarítási feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Intézményeinél külső takarítási
feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő KT-Dinamic Kft-vel (7100 Szekszárd, Rákóczi F. utca 19.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. február 20.
Kővári László elnök

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

2018. február 28.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. február 28.
Ács Rezső polgármester

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
(65. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
18
0220jkv

Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A jogszabályi előírások alapján a Közgyűlésnek március 31-ig kell
elfogadnia az idei évi közbeszerzési tervet.
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 63/2018. (II.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Gyurkovics János képviselő úr javaslatot tett
a szekszárdi 6709/12. hrsz-ú közút „Présház köz”-re történő elnevezésére abból a célból, hogy
az útról elérhető 6709/9 és 6709/11 hrsz-ú ingatlanok címe megállapítható legyen. Úgy tudja,
hogy az egyik érintett részt vett a helyszíni szemlén, és egyetértett a javaslattal. A másik
érintettet is értesítették, de még nem érkezett válasz tőle.
Gyurkovics János bizottsági tag: Elmondja, hogy tegnap beszélt a másik érintettel is, aki
szintén elfogadja a javaslatot.
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 64/2018. (II.20.)
határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közterület
elnevezésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 65/2018. (II.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli
Idegenforgalmi
Közhasznú
Nonprofit
Kft-ben
lévő
üzletrészének eladásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi
Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök
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11. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok utólagos
jóváhagyására
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz (a továbbiakban: Alapítvány) a Közgyűlés korábbi döntése értelmében
benyújtásra kerültek a pályázatok. Az Alapítvány hiánypótlásra szólította fel az
önkormányzatot a közgyűlési határozat pontosítása érdekében. Ezeket a határozati
javaslatokat tartalmazza az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 66/2018. (II.20.)
határozata
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott
pályázatok utólagos jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok utólagos
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása
elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv
készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Zöld Város kapcsán koncepciótervezésre
értékhatár alatti beszerzést bonyolított le az önkormányzat. Az eredményes eljáráshoz három
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árajánlat szükséges. A felhívásra nyitva álló határidőn belül összesen két darab pályázat
érkezett, ezért az eljárás eredménytelen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 67/2018. (II.20.)
határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város
kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat
megvalósításának, az akcióterületi terv elkészítésének alapjául
szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-0001
azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat
keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv
készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a pályázati felhívás alapján a piaci ár
igazolásához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 20.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új beszerzési eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2018. február 20.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
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Herr Teréz főépítész: A Közgyűlés korábban döntött a szociális rehabilitációról a Patak
utcában, viszont az elképzelés akadályba ütközik, ugyanis nem felel meg a rendezési tervnek.
Szükségessé vált a tervezett út törlése.
Kővári László elnök: Azon az úton egy híd is átment volna. Az is törölve lesz?
Herr Teréz főépítész: Igen.
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 68/2018. (II.20.)
határozata
településrendezési
eszközök
2018/2.
sz.
részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Már több évvel ezelőtt is szó volt arról, hogy a város déli részén, az OBI
Áruház parkolója és a Béri Balogh Ádám utca között egy kelet-nyugati irányú átkötő út épül.
Máté Péter bizottsági tag: Még a mai napig sem épült meg.
Herr Teréz főépítész: A rendezési terv módosítása nem azonos a megépüléssel. Elmondja,
hogy a rendezési terv nem akadálya most sem az út megépülésének, viszont nagyobb a
nyomatéka akkor, ha ez külön is jelölésre kerül.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy a Lidl nem akarta odaadni azt a területet, ezért szóba
került, hogy a szélső házat kellene megvenni és lebontani.
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Herr Teréz főépítész: Jelenleg még nincsenek kivitelezési és engedélyezési tervek. Ez egyelőre
csak egy koncepció egy kelet-nyugati összekötő útról.
Máté Péter bizottsági tag: A Lidl-nek van hozzájárulási joga?
Herr Teréz főépítész: Nem hozzájárulási joga van. Területet kell szerezni. Az út szabályozása
az önkormányzat területszerzési törekvését hivatott megerősíteni. Adott esetben, ha vásárlás
útján az önkormányzat nem tud területet szerezni, akkor a rendezési terv ilyenfajta
módosítása jogalapot jelenthet a kisajátításra.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor elvileg ezzel sor kerülhet kisajátításra is?
Herr Teréz főépítész: Területszerzés lehet.
Máté Péter bizottsági tag: Eddig sem sikerült megszerezni a területet.
Herr Teréz főépítész: A kisajátítási eljárásnál részletesen szabályozva vannak a feltételek.
Máté Péter bizottsági tag: A mostani módosítás megfelel azoknak a feltételeknek?
Herr Teréz főépítész: Önmagában ez csak egy része annak. Viszont e nélkül semmit sem
lehetne lépni.
Máté Péter bizottsági tag: A rendezési terv módosításával tesz egy lépést az önkormányzat
afelé, hogy akár a tulajdonos hozzájárulása nélkül is elérhesse a célját?
Herr Teréz főépítész: Erre nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni. A módosítás
nélkül az önkormányzat nem tud továbblépni. Ha a rendezési terv nem jelöli meg határozottan
az utat, akkor esély sem lesz a kisajátításra.
Máté Péter bizottsági tag: A temető területénél a kerítés beljebb fog kerülni?
Herr Teréz főépítész: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság korábbi ülésén javasolta a Közgyűlésnek, hogy kérje fel
a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül ezen a területen az engedély nélküli
ingatlanhasználatokat. Talált ilyet a hivatal?
Varga András osztályvezető: Igen, kettőt is. Az egyik eset a napirendi pontok között is szerepel
már.
További 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 69/2018. (II.20.)
határozata
településrendezési
eszközök
2018/3.
sz.
részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2018/3. sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály
Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: A Közgyűlés tavaly májusban úgy határozott, hogy 50 millió forint
önrészt biztosít a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Clubnak a Babits Mihály Általános Iskola
területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokhoz annak érdekében, hogy a „TAO”
pályázatát be tudja nyújtani az egyesület. A pályázat azóta pozitív elbírálásban részesült.
6.500.000 forintot tavaly biztosított már az önkormányzat a fedezési költségekre, míg a
fennmaradó 43,5 millió forint kifizetésének ütemezéséről szól az előterjesztés részét képező
együttműködési megállapodás, valamint arról is, hogy a feleknek a beruházás
megvalósításával kapcsolatban milyen feladataik vannak.
dr. Molnár Kata jegyző: Az elmondottakat kiegészíteni azzal, hogy a költségvetési
rendelettervezetben nem szerepel ez az összeg, tekintettel arra, hogy a tavalyi éviben benne
volt, és majd maradványként kell áthozni az idei évi költségvetésbe.
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 70/2018. (II.20.)
határozata
a „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén
megvalósuló
kézilabda
munkacsarnokra
vonatkozó
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Látványcsapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits
Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda
munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 órakor. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Ismerteti az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 71/2018. (II.20.)
határozata
önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának
biztosítása tárgyában a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal
kötendő megállapodás jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat önkormányzati
tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére
vonatkozó megállapodás megkötésére
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Közgyűlés az elmúlt év júniusában fogadta el a DDKK Zrt-nek a
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Ebben a közgyűlési határozatban a Közgyűlés
felkérte a polgármester urat, hogy a bemutatott veszteség megtérítésével kapcsolatban
folytasson le tárgyalásokat a cég vezetőjével. A tárgyalások lefolytatásra kerültek, és ezeknek
az eredménye szerepel gyakorlatilag az előterjesztésben. Az eredetileg kimutatott 321 millió
forintos veszteség helyett 199 millió forintos összeg megtérítését kell vállalnia az
önkormányzatnak, négy részletben történő teljesítéssel. Ezen kívül az előterjesztés tartalmaz
egy 15 millió forintos pénzeszköz átadást a közlekedési szolgáltató részére a 2017. évi
tevékenységéhez vonatkozóan. Ennek az az előzménye, hogy minden évben kiírásra kerül a
helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. Ennek a támogatás igénybevételének az a
feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan
nyújtson támogatást a közszolgáltatónak.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 05 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Úgy emlékszik, hogy a Közgyűlés ebben a határozatban felkérte továbbá
a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy vizsgálja felül a menetrendek ésszerűsítésének
lehetőségét.
Varga András osztályvezető: Ez az eljárás most már előkészítés alatt van, egy átfogó
menetrend és autóbusz hálózat felülvizsgálatra kerülne sor különböző felmérésekkel, mint
például utasszámlálásokkal, beszámolók elemzésével, tarifarendszer megvizsgálásával. 2019re egy új beszerzést kell majd lefolytatni a szolgáltató kiválasztására.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem volt elég körültekintő a bizottság akkor,
amikor döntött a menetrend elkészítéséért felelős személyről. Az önkormányzat köteles
megtéríteni a cég veszteségét. Korábban javasolta már, hogy vizsgálja felül a hivatal a
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menetrendet és az egész közlekedést, mert nagyon sokszor látja, hogy üresen közlekednek a
buszok. Ezeknek az üres buszoknak ugyanannyiba kerül az üzemeltetése, mint a teli
buszoknak. Szükség van a menetrend módosítására. Úgy gondolja, hogy szakértő bevonásával
kellene a menetrendet felülvizsgálni. A vita tárgyát képezte korábban az is, hogy kellenek-e
kisbuszok. Sokak szerint a kisbusz ugyannyiért megy, mint a nagybusz, viszont ő ebben
egyáltalán nem biztos. Volt olyan elképzelés is, hogy a városban egy darab gerincen menne a
busz, és több helyen lennének kisebb buszok lecsatlakozóként. A Remete utcában például
sokkal jobban tudna közlekedni egy kisebb busz. De ugyanígy példaként hozható fel a Szent
László körforgalom is. Véleménye szerint ismételten javasolni kellene a Közgyűlésnek a
menetrend felülvizsgálatát szakértő bevonásával.
Kővári László elnök: Amikor döntés született arról, hogy sűrűbben közlekedjenek a buszok,
akkor a városvezetés azt szerette volna elérni, hogy minél többen vegyék igénybe a
tömegközlekedést.
Máté Péter bizottsági tag: A Dienes iskolába nem mennek busszal a gyerekek, mivel nem áll
meg ott a busz. Állítólag azért nem áll meg ott a busz, mert az iskolától 500 méterre van egy
buszmegálló. Korábban közvetlenül az iskola előtt volt a buszmegálló, most meg a Holub
utcában, ahol ő még nem látott embert se leszállni, se felszállni.
Kővári László elnök: Nehéz ebben a kérdésben döntést hozni. Javasolja, hogy a bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel,
hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy szakértő bevonásával vizsgálja
felül a helyi menetrend ésszerűsítésének lehetőségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 72/2018. (II.20.)
határozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
költségeinek
megtérítésére
vonatkozó
megállapodás
megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt arra, hogy szakértő bevonásával vizsgálja
felül a helyi menetrend ésszerűsítésének lehetőségét.
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Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés folytatására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat 2016-ban együttműködési megállapodást
kötött a SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesülettel, a Szekszárdi Városi
Rendőrkapitánysággal, illetve a Szekszárdi Polgárőr Egyesülettel a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
Programhoz kapcsolódóan. A megállapodásban rögzítésre kerültek a felek feladatai.
Elmondja, hogy ez a megállapodás 2017. december 31-én lejárt. Az előterjesztés javaslatot
tesz az együttműködés folytatására.
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 73/2018. (II.20.)
határozata
a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó
együttműködés folytatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Nagyvárosi
Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés
folytatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: A napirendi ponthoz kapcsolódóan megjegyzi, hogy szeretné, ha a
közeljövőben összehívásra kerülne a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülése.
19. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A Közgyűlés még 2017-ben módosította a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletet, amely
módosítással hatályon kívül helyezte a rendeletnek a Szekszárd, Széchenyi utca 18. szám
alattit mélygarázsra vonatkozó rendelkezéseit. A mélygarázs parkoló beállók üzemeltetéséről
és hasznosításáról megállapodást kell kötni a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel. Az előterjesztés
erre tekintettel tartalmaz egy üzemeltetési és egy hasznosítási megállapodás tervezetet.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Jelenleg négy tulajdonosa
van a mélygarázsnak. A legnagyobb tulajdoni hányaddal az önkormányzat rendelkezik, az
önkormányzatot pedig a RED-HMR Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság követi.
Ezzel a céggel közösen tudná az önkormányzat a beálló helyeket üzemeltetni. A másik két
tulajdonos, a K&H Bank Zrt. és az INVESTED Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság, saját jogon használja a parkolóit. Elmondja, hogy nehéz volt a díjakat megállapítani.
Mélygarázsok esetén profittal 150 parkolótól kezdve lehet számolni, ebben az esetben viszont
nem lesz ennyi parkoló. Megpróbáltak olyan összeget megállapítani, ahol mind az
üzemeltetés, mind pedig a kezelés költségei megtérülnek. Olyan jelenséggel is találkoztak már,
hogy sokan lementek a mélygarázsba parkolni, és mivel a pótdíjazásnak nincs meg a
lehetősége, tekintettel arra, hogy nem közterületről van szó, egész nap ott parkoltak. A cégnek
pénze nem származott belőle, költsége viszont annál több. Ekkor született meg a sorompós
elképzelés előre megváltott belépő kártyával. Ennek a kártyának bruttó 6.500 forint a jelenlegi
ára. Megjegyzi, hogy ezen változtatnia kell majd a cégnek. Innentől kezdve a mélygarázs
benépesült fizető parkolókkal. Gondolkodtak már azon is, hogy a bevételeket milyen módon
számolják majd el. Úgy véli, hogy ebből az önkormányzatnak is lesz bevétele, és nemcsak a cég
költségei térülnek majd meg. Ez pedig csak akkor következhet be, ha a mélygarázsba fizető
módon lehet bejutni. A sorompóval kapcsolatban egy darabig érkeztek negatív visszajelzések,
de mára már megszokták az emberek ezt a helyzetet, ugyanúgy, ahogyan a kórháznál is.
Elmondja, hogy 1.490-ről 1.620-ra emelkedett a fizető parkolóhelyek száma. Ez az adat a
kórház, illetve az Arany János utcai tömbbelső felújítása utáni állapotot jelenti. Nagy változást
hozott a mobilfizetés is: 2015-ben három millió forint volt, míg 2017-ben már 20 millió forint.
Ebből is látszik, hogy egyre többen fizetnek mobil telefonnal. Véleménye szerint a két parkoló
árbevételének a növekedésére 2018-ban sor fog kerülni.
Máté Péter bizottsági tag: Tanulmányozta a szerződéstervezeteket. Mindkét szerződésben
rögzítésre került, hogy, aki bérbe adja a saját részét, annak fizetnie kell.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, azért mert
költségbe kerül az egésznek a fenntartása, amit pedig a cég fizet.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor miért fogja bérbe adni?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Saját magától nem
csinálhatná, mert nincs hozzá engedélye.
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Máté Péter bizottsági tag: Valakitől bérbe vesznek egy parkolót. Ő fog azért fizetni, mert valaki
bérli a parkolóját.
Varga András osztályvezető: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. nem bérli a parkolót, hanem
hasznosítja.
Máté Péter bizottsági tag: De valakinek fizetnie kell azért, mert hasznosítja a cég a parkolót.
Varga András osztályvezető: A bevétel a tulajdonosé lesz.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Az üzemeltetési költségre
kell fizetnie egy átalány díj jelleget február végi elszámolással. Az árbevétel fennmaradó része
visszakerül hozzá.
dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 20 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Nagyon kevésnek találja azt az összeget, amit kér érte a cég.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Javaslatot tettek
magasabb összegre, de ezt nem tudták elérni.
Máté Péter bizottsági tag: Nagyságrendi különbség van egy felszíni parkoló és egy mélygarázs
között.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy értelmezi, hogy Máté
Péter bizottsági tag az egész parkolási rendelet tarifáit felülvizsgálná, beleértve például a
lakossági kártyát is.
Máté Péter bizottsági tag: A lakossági kártya 400 forintba kerül. Ezt elfogadhatónak tartja.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Megjegyzi, hogy Pécsen
2.000 forint a lakossági kártya. A korábbi időszakban 1.470 parkolóhely volt. Most hiába lett
több, a Garay János tömbbelsőben nem lehet ilyen kártyát kiadni a rendeletmódosítás
következtében. A kórházi parkolóban meg nem igazán szeretnének így parkolni. A
parkolóhelyekkel megegyező a lakossági kártyák száma. Így nem lesz ebből bevétele a cégnek.
Máté Péter bizottsági tag: A lakosokat nem lehet azért sújtani, mert olyan helyen vettek
lakást, ahol fizető parkolós övezet van.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A második autóra kellene
más szabályt hozni.
Máté Péter bizottsági tag: Ezzel nem tud egyetérteni, mert igen sok családban kettő autó is
van.
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Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolja, hogy
előbb- utóbb az összes tarifa kérdése napirendi pontra fog kerülni. Az a baj, hogy a parkolási
rendelet és a megállapodás értelmében a költségek elszámolhatóak. Egyre kevesebb
árbevételt fog kapni az önkormányzat, mert egyre több költségei lesznek. A minimálbér
emelkedés a cégre is hatással lesz.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy nem hasznot kell termelni, hanem rendet kell
tartani.
Varga András osztályvezető: A hasznosítási megállapodás-tervezet 2.2.2. pontja tartalmaz
arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a hasznosító jogosult magasabb összeget is
megállapítani a beállók bérleti díjára. A tervezet 3.1. pontja pedig tartalmazza azt, hogy az
árbevétel a tulajdonosi jogot gyakorló megbízókat illeti meg a parkolóhelyek arányában, a
hasznosító pedig hasznosítási díjra lesz jogosult.
Máté Péter bizottsági tag: A területtel kapcsolatban sok probléma volt régen. A város
gyakorlatilag a telekért cserébe kapta meg. A telket pedig úgy vette meg, hogy épületeket
vásárolt meg, amelyeket utána lebontott. Elég érdekesnek tartja ezt az üzletet, amit a korábbi
városvezetés hajtott végre.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A mostani tulajdonos
sokkal konstruktívabb, és egyezségre szeretne jutni. Véleménye szerint a mélygarázs kategória
gazdaságilag elég nehezen értelmezhető.
dr. Mezei László bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 26 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottságnak indítványoznia kellene a mélygarázsban alkalmazott
bérleti díj emelését.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság indítványozza a
mélygarázsban alkalmazott bérleti díj emelését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 74/2018. (II.20.)
határozata
a Szekszárd, Széchenyi u. 18. sz. alatti mélygarázs
üzemeltetéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárd,
Széchenyi u. 18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság indítványozza a
mélygarázsban alkalmazott bérleti díj emelését.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok rendezésére
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában van a 10149/2 hrszú gyümölcsös, gazdasági, kert művelési ágú ingatlan, amely „Mészöly tanyaként” ismert a
városban. Az előterjesztés az ezzel az ingatlannal kapcsolatos területrendezésről szól. Dániel
Zsolt kereste meg a hivatalt azzal a javaslattal, hogy szeretné megvásárolni az önkormányzati
tulajdonban lévő 10150 hrsz-ú ingatlant. Javasolták a kérelmezőnek, hogy mivel a „Mészöly
tanyával” szomszédos terület az ő tulajdonában van, csereszerződés megkötésére kerüljön
sor.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy a cég
pályázatot nyújtott be a „Mészöly tanya” irodalmi alkotóházzá történő fejlesztése kapcsán. A
pályázatról a napokban születik meg a döntés.
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 75/2018. (II.20.)
határozata
a „Mészöly-tanyához” kapcsolódó telekrendezésről
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 meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
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1. hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező helyszínrajzon
jelölt telekalakításhoz, mely a szekszárdi 10148, 10149/1,
10150 és 9964 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A telekalakítással
egyidejűleg támogatja a bizottság csereszerződés kötését
Dániel Zsolt (8800 Nagykanizsa, Napsugár u. 17.)
magánszeméllyel, melynek keretében Dániel Zsolt átadja az
önkormányzat részére a tulajdonában lévő 10148 és 10149/1
hrsz-ú ingatlanokból cca. 1930 m2 nagyságú területrész
tulajdonjogát, míg az önkormányzat átadja Dániel Zsolt
részére a 9964 hrsz-ú ingatlanból cca. 530 m2 nagyságú
területrész, továbbá a 10150 hrsz-ú, 1390 m2 alapterületű
ingatlan tulajdonjogát. A bizottság az átadás-átvételre kerülő
ingatlanokat értékarányosnak fogadja el. Az egyes ingatlanok
forgalmi értékét az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi érték alapján kell
megállapítani.
A telekalakításhoz és a tulajdonjog változás bejegyzéséhez
kapcsolódó földhivatali eljárásokkal kapcsolatos költségeket
a felek egyenlő arányban viselik.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

21. napirendi pont:
Az „Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj mellőzése
iránti kérelme
(29. 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 76/2018. (II.20.)
határozata
az „Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterülethasználati díj mellőzésére 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
„Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület „Esőmanók
Esőmenők” Jótékonysági Futás és Kerékpározás elnevezésű
rendezvény lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(33. 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 77/2018. (II.20.)
határozata
Fejes Istvánné közterület-használati díj mellőzésére 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, Fejes
Istvánné virágárusítás kapcsán benyújtott, a közterület35
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használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 33 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 78/2018. (II.20.)
határozata
a Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Sportélmény Közhasznú Alapítvány XII. Domaine Gróf Zichy Utcai
Futóverseny elnevezésű rendezvény lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
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(35. 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 79/2018. (II.20.)
határozata
a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati
díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
„Fősővárosi” Kör Egyesület farsangi népszokások felelevenítése
keretében történő kiszebáb égetés lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
Javaslat bérleti szerződés megkötésére a külterületen fekvő 0320/143 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A bizottság minden év elején dönt a kül- és belterületi ingatlanok
bérleti díjáról, de ez az ügy nem tartozik bele abba a körbe, tekintettel arra, hogy ez nem
mezőgazdasági művelésű terület a tulajdoni lap szerint. Elmondja, hogy egy hosszabb, évek
óta tartó használatról van most szó, ami után nem fizetett a használó semmilyen díjat. A
bérleti díj megállapításán kívül esetleg arra is tehet a bizottság javaslatot, hogy
visszamenőlegesen is megállapít díjat.
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Kővári László elnök: Ez attól is függ, hogy jóhiszemű használatról van-e szó.
Varga András osztályvezető: 2400 m2-nél nehéz jóhiszemű használatot feltételezni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy beszélt a kérelmezővel, aki elmondása szerint
egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy önkormányzati területet bitorol. A kérelmező szentül
meg volt róla győződve, hogy az a területrész az övé. Az önkormányzat elvileg öt évre
visszamenőleg tudna díjat megállapítani. Véleménye szerint nem lenne túl jó üzenete annak,
ha az önkormányzat igényt tartana az elmaradt bérleti díjra.
Varga András osztályvezető: A bizottság a bérleti szerződés időtartamát is meghatározhatná
a határozatában.
Szegedi Attila bizottsági tag: Véleménye szerint nem kellene egy évnél hosszabb szerződést
kötni, bár tény, hogy a határozatlan idejű szerződést is fel lehet mondani.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 38 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Az előterjesztés mire tesz javaslatot?
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez nincs meghatározva benne.
Varga András osztályvezető: Véleménye szerint határozatlan időre kellene megkötni a
szerződést három hónap felmondási idővel.
Kővári László elnök: Egyetért ezzel a véleménnyel.
Varga András osztályvezető: Mekkora legyen a bérleti díj? A mezőgazdasági művelésben levő
külterületi ingatlan bérleti díja 8,- Ft/m2/év. Ez a terület a tulajdoni lap szerint nem
mezőgazdasági művelésű terület, hanem közterület. De egyébként mezőgazdasági művelés
alatt van. Ha az előbb említett összeggel számol a bizottság, akkor ez 19.000 forint bérleti díjat
jelent egy évre.
Máté Péter bizottsági tag: Van lehetőség más összeg megállapítására?
Varga András osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Azt kérdezi a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökétől, hogy mekkorák
a szabad piaci bérleti díjak.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem tudja megmondani.
Kővári László elnök: A szántók esetében 100.000 forint körül van az éves bérleti díj.
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Máté Péter bizottsági tag: 10 forintban kellene megállapítani a m2 árat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a terület bérbe adását, és járuljon
hozzá a kérelmezővel történő szerződéskötéshez határozatlan időre három hónap felmondási
idővel. Javasolja továbbá, hogy a bizottság a bérleti díjat 10,- Ft/m2/év összegben állapítsa
meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 80/2018. (II.20.)
határozata
az önkormányzati tulajdonban lévő külterületen fekvő
0320/143 hrsz-ú terület bérbeadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az
önkormányzati tulajdonban lévő külterületen fekvő 0320/143
hrsz-ú terület bérbeadását támogatja, és hozzájárul a Karácsonyi
Józseffel való szerződéskötéshez határozatlan időre három
hónap felmondási idővel, a bérleti díjat pedig 10,- Ft/m2/év
összegben határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei Balassa
János Kórház támogatására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
Kővári László elnök: Ennél a napirendi pontnál, valamint a következő kettőnél is nem kis
összegekről van szó. Erre van fedezet a költségvetésben?
dr. Molnár Kata jegyző: A kérelem Szekszárdra érkezett. A polgármester úr viszont a
Polgármesteri Konzultációs Fórumon felvetette a Fórumban részes önkormányzatoknak, hogy
lakos egyenérték arányban járuljanak hozzá mind a katasztrófavédelem, mind a kórház
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támogatásához, tekintettel arra, hogy mind a kórháznak, mind a katasztrófavédelemnek
kiterjed a hatóköre a Fórumban részes önkormányzatokra is. A katasztrófavédelem
támogatását illetően több polgármester is jelezte, hogy, mivel a településükön önkéntes
tűzoltóság működik, és az önkormányzatuk támogatja is ezt a tűzoltóságot, ezért ehhez a
támogatáshoz nem kívánnának hozzájárulni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy melyek azok a
települések, amelyek támogatják az önkéntes tűzoltóságukat. A Polgármesteri Hivatal lakos
egyenérték arányban kiszámolta, hogy a fennmaradó településeknek mekkora támogatást
kellene biztosítaniuk. A számítások után a zombai polgármester is jelezte, hogy ők is
támogatnak egy helyi egyesületet. Ezt követően újabb számításokat már nem végeztetett el a
kollégáival, tekintettel arra, hogy ez nem kötelezően nyújtandó támogatás. A kórház esetében
az összes település között lett lakos egyenérték arányban felosztva a támogatási összeg. A
költségvetési rendelet tartalmazza azt az összeget, amely Szekszárdra lett kiszámolva.
Kővári László elnök: Tárgyalásra javasolná az előterjesztést a Közgyűlésnek.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint le kellene venni napirendről az előterjesztést,
és a Közgyűlés ülése előtt újból megtárgyalhatná a bizottság.
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy gondolja, hogy nincs szükség arra, hogy a bizottság újból
megtárgyalja az előterjesztést, mert minden benne van, ami az önkormányzatot érinti.
Kővári László elnök: A kórházat valamennyi település támogatja, csak a katasztrófavédelmet
nem. Ezért kellene tárgyalásra javasolni.
dr. Molnár Kata jegyző: Megjegyzi, hogy konkrét visszajelzéseket még nem kapott a hivatal,
ezek csak előzetes ígéretek.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 81/2018. (II.20.)
határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a
Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei
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Balassa János Kórház támogatására” tárgyú előterjesztést a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés két kérelmet tartalmaz. A Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány 2.000.000 forint összegű támogatást kér az önkormányzattól, míg az Alapítvány
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata kétszer 3.000.000 forint összegű támogatást szeretne,
működésre és fejlesztésre. Ez utóbbi szervezet támogatása nem teljes összegben szerepel a
költségvetési rendeletben, tekintettel arra, hogy van egy pályázati lehetőség, amelyen
keresztül a civil szervezetek előtt nyílik meg a lehetőség ilyen típus fejlesztések
vonatkozásában. Így a polgármester úr javasolni fogja a kérelmezőnek a pályázat benyújtását.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést tárgyalásra javasolja a
Közgyűlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 82/2018. (II.20.)
határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat támogatására” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök
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28. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Molnár Kata jegyző: Az egyesület támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz.
Elmondja, hogy a klub egy többszereplős fejlesztést tervez. Ez a fejlesztés már eléggé
előrehaladott, és igen hosszú egyeztetések előzték meg. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság tulajdonában levő ingatlan fejlesztéséről lenne szó, amelyet a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányságon kívül az ORFK és a szakszövetség is támogat. Az elképzelés
megvalósításához még 5.000.000 forint támogatásra lenne szüksége a klubnak. A
költségvetési rendelettervezetben 2.000.000 forint került elkülönítésre az egyesület számára.
Kővári László elnök: Ezt az előterjesztést is tárgyalásra javasolná.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi indokolja ennek a klubnak a támogatását? Milyen
összeköttetése van a klubnak a város életével, a város irányításával, a város tulajdonában levő
cégeknek adott pénzzel? Az arányok stimmelnek-e? Ki döntött erről az összegről? Nem látja
ennek az egésznek az indokát.
Kővári László elnök: A személyes véleményét tudja ezzel kapcsolatban elmondani. A nagy
sportegyesületek hozzák a nagy eredményeket, és öregbítik a város hírnevét. Ugyanakkor a
kisebb szervezeteknek is fel kell zárkózniuk hozzájuk. Éppen ezért szükség van arra, hogy a
város a kisebb egyesületeket is támogassa. Csak azért javasolja az előterjesztést tárgyalásra,
mert a támogatás feltételeit nem látja tisztán.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hány sportegyesület van a városban?
Kővári László elnök: 20 biztos, hogy van. A felnőttek azt szeretnék, hogy a fiatalok ne
csellengjenek, és ne fogyasszanak kábítószert, hanem helyette szervezetten tartozzanak
valahova. A fiatalság érdekében szükség van a sport támogatására.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelemben azt írja az egyesület elnöke, hogy 110-130
gyermeknek nyújt sportolási lehetőséget a klub. Ez a létszám igen magas. Azt is tartalmazza a
levél, hogy 90 magyar bajnoki cím mellett 16 válogatott versenyzőt is kineveltek. A nevelt szót
nagyon fontosnak tartja: nem vette az egyesület a jó sportolókat, hanem kinevelte. Elmondja,
hogy csak azokat a sportegyesületeket támogatná, amelyek az utánpótlás nevelést helyezik
előtérbe, és a helyi gyermekeknek adnak különféle tudást és elfoglaltságot. Nagyra tartja,
hogy ez az egyesület a város gyermekeit neveli sportra. Úgy gondolja, hogy a rendőrség
edzőterme igen rossz állapotban van már nagyon régóta, ezért ráfér a felújítás. A kérelmet
támogatja, ezért nem tárgyalásra javasolná az előterjesztést a Közgyűlésnek, hanem
elfogadásra. Kiemelni azt is, hogy az egyesület igen szép eredményekkel rendelkezik.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében álljon rendelkezésre a szükséges forrás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 83/2018. (II.20.)
határozata
az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az OLC T-TRANS Gemenc Judo
Klub Egyesület támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal
a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében álljon rendelkezésre a szükséges forrás.
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Kővári László elnök

29. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A Hegyközség Szekszárd tegnap tartotta a választmányi ülését, ahol
ellenőrző tagként részt vett. A város bora kiválasztásánál félreértés adódott, pedig véleménye
szerint egyértelmű az önkormányzat által megalkotott rendelet. De persze el kell fogadni azt
a véleményt, hogy nehéz egy bikavérrel versenyeznie egy kadarkának. Sorozatban úgy alakul,
hogy a város bora bikavér lesz, elvétve egyszer-kétszer pedig kékfrankos. Jövőre lesz 10 éve,
hogy támogatja az önkormányzat a város borát. Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 200.000
forint összegű támogatást a Hegyközség Szekszárd részére a Szekszárdi Borvidéki Borverseny
rendezvényének megrendezésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 84/2018. (II.20.)
határozata
a Hegyközség Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárdi Hegyközség részére a
Szekszárdi Borvidéki Borverseny rendezvényének
megrendezésére.
Határidő:
Felelős:

2.

2018. február 20.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 15.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

30. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 250.000
forint összegű támogatást a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör által szervezett rendezvények megvalósítására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 85/2018. (II.20.)
határozata
a Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Keret terhére a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére
250.000,- Ft összegű támogatást biztosít a „Dicenty
Dezső” Kertbarát Kör által szervezett rendezvények
megvalósítására.
Határidő:
Felelős:

2.

2018. február 20.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 1.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nagy öröm volt számára, hogy meg tudta
ünnepelni kellőképpen az egyesület a 40 éves évfordulójukat. Elmondja, hogy 40 év után is
nagyon aktív az egyesület. Tegnap került sor a borok begyűjtésére. 171 minta érkezett, ami
azt jelenti, hogy gyakorlatilag Pakstól Őcsényig összefogja az egyesület a kiskerteseket, mert
sajnos a Hegyközség Szekszárdnak erre már nincs kapacitása. Ez a kör elvállalta a szakmai
képzést, borünnepeket szervez, továbbá olyan rendezvényeket, amelyek a hagyományok
fenntartását szolgálják és összefogják a közösséget.
Szegedi Attila bizottsági tag: Minden évben olvasható az újságokban, hogy próbálják
egyesíteni azt az érzést, hogy a kisebb szőlőtulajdonosokat össze kellene fogni. Erre
vonatkozóan van egyáltalán valamilyen konkrét akarat a tagságban, vagy valahol máshol
csúszik el ez a dolog? Korábban volt egy-két szövetkezetre hajló hajlam.
Máté Péter bizottsági tag: Az nem innen volt.
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, ezt tudja, de ettől függetlenül nem jött létre.
Varga András osztályvezető: De létrejött, csak nem működött.
Szegedi Attila bizottsági tag: De most van valamilyen konkrét akarat a tagságban?
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Az egyesület kicsi ehhez. Ezt a törekvést
egy komolyabb szervezetnek kellene megvalósítania. Véleménye szerint a Hegyközség
Szekszárd tudná ezt kezdeményezni.
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Szegedi Attila bizottsági tag: A nagy szervezeteknek ez sosem áll majd az érdekükben. Ha
ugyanis egy ilyen szövetkezet létrejött volna, akkor nem tudtak volna területeket vásárolni. A
nagy borászoknak nem érdeke, hogy konkurens pinceszövetkezet jöjjön létre Szekszárdon. A
nagybirtokosok ezt a kezdeményezést sosem fogják támogatni. Ha valaki nem fogja össze
ezeket a kis szőlőtulajdonosokat, akkor minden évben csak egy mondat lesz majd olvasható
az újságban arról, hogy milyen jó lenne, ha létrejönne egy szövetkezet.
Kővári László elnök: A választmányi ülésen tegnap szó esett arról, hogy a törvényalkotó is
bizonyos fokig látja ezt a témát, és szeretné, ha a jövőben nemcsak borászok lennének a
választmányi tagok, hanem szőlőtermelők is. Ez meg tudná akadályozni azt, hogy a
szőlőtermelők 110-120 forintért odaadják a nagy borászoknak a szőlőalapanyagot. Így ugyanis
lehetőség lenne arra, hogy egy-két kisebb szőlőtermelő összeálljon, és együtt termeljen bort.
Szegedi Attila bizottsági tag: Pont azzal vannak a problémák, hogy megalázóan alacsony
árakon adják el a szőlőtermelők a szőlőt. Ebben persze a média is felelős. Elmondja, hogy 10
hektár alatt nem önfenntartó egy szőlőtermelő. Akinek ennél kisebb területe van, az vagy
eladja nagyobb bortermelőnek, vagy képtelen lesz arra, hogy továbbvigye a saját gazdaságát.
Vannak olyan szőlőtermelők is, akik nem tudják eladni a területeiket, mert azok nem kellenek
senkinek.
Kővári László elnök: Ferenc Vilmos pont azért tagja a választmánynak a Hegyközség
megalakulása óta, hogy a kertbarát kör kategória is képviselve legyen, ne csak a nagy borászok.
Elmondja, hogy van egy-két nagy borász, aki ebből a körből emelkedett ki.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azt látja, hogy egy olyan tevékenységséggel küzdenek
évtizedek óta, amelynek nincs jövője Magyarországon. Dél-Olaszországban 400 mázsás
terméseket produkálnak a szőlészek. 400 mázsás, öntözött szőlőterméseket. Az olaszok
elárasztják Európát olcsó borral, és olyan ajánlataik vannak az európai piacra, amelyek
katasztrofálisnak nevezhetőek. Például tegnap 23 euró centért lehetett Kínában eladni a bort.
Vannak olyan személyek, akiknek a konténere három hónapig állt bent a kikötőben.
Szekszárdon az összes termés nem éri el azt a mennyiséget, amit az Aliscavin forgalmazott
korábban. Az olaszok már a megtermelés időpontjában négy eurós támogatást kapnak.
Hollandia és Belgium 3,5 eurós támogatást ad minden bor előkészítésre. Nincsenek
szövetkezetek. Nincs olyan szőlő, amire azt lehetne mondani, hogy szekszárdi fajta. Francia
borfajtákat próbálnak legyőzni a termelők, amit nem kellene. Vissza kell térni a normális
gondolkodáshoz. A magyar ember, beleértve saját magát is, alkalmatlan arra, hogy más
személlyel együtt dolgozzon, együtt beszélgessen, együtt permetezzen, azonos fajtákat
termeljen, azonos technológiát állítson elő. Ezt be kellene ismerni. Tisztázni kellene a dolgokat,
és azt, hogy mi a helyzet Szekszárdon. Ki kellene deríteni, hogy miért nem megy a magyar bor.
Európa teljesen másképp működik bor tekintetében, mint Magyarország. A portugál borok a
tőzsdén leértékelődtek. A spanyol borok 30%-ot vesztettek az értékükből. Kína egyedül a
franciáktól hajlandó bort venni, van is nekik 30 konténer francia boruk. Az állam pedig ezt
támogatja.
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Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ez így azért teljesen nem igaz. Az év
bortermelője Szőke Mátyás Márk lett, a mátrai borvidékből. Ő például Kaliforniába és
Franciaországba is szállít bort, ráadásul nem kis mennyiségben. Arról a borvidékről egyébként
Olaszországba is szállítanak igen sok bort. A Nyilas pincészet például több ezer hektoliter bort
visz ki Olaszországba. Régen működött a szövetkezet a szakcsoporttal, 50-100 ember borait
gyűjtötték be ugyanis akkor. Ezeket a borokat közösen értékesítették. A rendszerváltás után
viszont megszűntek ezek a szövetkezetek.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 11 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szegedi Attila bizottsági tag: Van Budapesten egy beszállítója, aki mondta, hogy a Badacsonyi
borvidéken 174 tagja van a szövetkezetnek. Érdekes módon működik náluk minden. Egy közös
csapatból mennek a permetezések, a talajművelések és a pincegazdálkodás is. Olyan
palackozó gépekre és épületekre adtak be pályázatot, amelyekkel sikerült nyerniük.
Franciaországban 12 fős mini szövetkezetek is működnek.
Kővári László elnök: Bittigheim-Bissingen testvérvárosa Szekszárdnak. Ettől a német várostól
nincs messze a borvidék. Sok különálló tulajdonos van, de a növényvédelmi témákban és a
permetezésben összefogtak. Mindenkinek megvolt, hogy mettől meddig kell metszeni a
szőlőt. Ott a megalakuláskor a gazdák elfogadták, hogy az első évben az egyharmadát kapják
csak meg a bevételnek, a második évben még egy harmadot, majd a harmadik évben a teljes
összeget.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 10 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az általa meglátogatott pinceszövetkezetek nem tették függővé
a szavazatokat a területnagyságtól. Kiválasztottak egy 12 tagú bizottságot, amely bizottság
megválasztott egy külsős igazgatót. Az igazgató fizetést kapott. Az igazgatónak egyetlen egy
feladata volt: a szövetkezet gazdaságossá tétele. Amennyiben a 12 tagú kuratórium megvonja
tőle a jogot, akkor el lesz bocsájtva.
Kővári László elnök: Korábban a TolnAgro mögötti rész direkt el lett különítve abból a célból,
hogy ott legyen a pinceszövetkezet telephelye. Körülbelül 50 taggal meg lett alakítva, de
három-négy évig nem volt fejlesztési kiírás. Így mindenki másképp oldotta meg a
fejlesztéseket. Mire érdemben meglett volna az első kiírás a fejlesztésre, addigra megszűnt a
pinceszövetkezet.
Máté Péter bizottsági tag: Jelzi, hogy a bizottság eléggé eltért az eredeti napirendi ponttól.
31. napirendi pont:
Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenés
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
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Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A bizottság több éven keresztül hozzájárult a bizottsági kerete terhére a
Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenéshez. A magazin az év borászainak a
tevékenységét szeretné bemutatni, köztük neves szekszárdi borászokat is. A magazin
felvenné, illetve bizonyos borászokkal már fel is vette a kapcsolatot. Egy egész oldalon való
megjelenés 150.000 forintba kerülne, féloldalas megjelenés 90.000 forint, az egyötöd oldalas
megjelenés pedig 60.000 forintba kerülne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tavaly mekkora összeget ítélt meg a magazinnak a bizottság?
Kővári László elnök: Úgy emlékszik, hogy tavaly egy egész oldalas megjelenéshez járult hozzá
a bizottság, de megjegyzi, hogy akkor az azt megelőző évben Mészáros Pál lett az év
bortermelője. Véleménye szerint a 90.000 és a 150.000 forint között nincs akkora különbség,
ezért javasolja, hogy a bizottság a bizottsági keret terhére 150.000 forintot biztosítson a KissVégh Lapkiadó Kft. részére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 86/2018. (II.20.)
határozata
a Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2018. évi bizottsági keret terhére a Minőségi Borok Ételek
magazinban való megjelenéshez 150.000 forintot biztosít a
Kiss-Végh Lapkiadó Kft. részére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 20.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a számla ellenében
gondoskodjon a kifizetésről.
Határidő:
Felelős:

2018. március 31.
Tamási Anna igazgatóságvezető

32. napirendi pont:
A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
48
0220jkv

(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Előadó: Rácz Zoltán képviselő
dr. Mezei László bizottsági tag: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Rácz Zoltán képviselő
influenzás, ezért az elképzelését ő mondja el a bizottság tagjainak. A képviselő urat nyomasztja
ennek az ingatlannak az állapota és a városra gyakorolt hatása. Elmondja, hogy a
tulajdonosokat megkereste már, akiken pozitív hozzáállást látott. Felvetődött a statikai
helyzet. Képviselőtársa bevállalta, hogy keres egy statikust, aki megnézné, hogy hogyan áll az
ingatlan, és nyilatkozna arról is, hogy szükség van-e az átalakításra. Ezt követően javasolja
majd a képviselő úr a bizottságnak és a Közgyűlésnek, hogy gondolkodjon el arról, hogy
célszerű lenne-e tárgyalásokat lefolytatni a tulajdonosokkal az épület hasznosításával
kapcsolatban.
Szegedi Attila bizottsági tag: A vételárról nem esett szó a megbeszélésen? Úgy tudja, hogy a
legutóbbi vételár a város részéről 400 millió forint volt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Erről nem tájékoztatta őt a képviselő úr.
Kővári László elnök: Mindenkit irritál a Gemenc Szállónak az állapota és helyzete azon a téren.
A város már Horváth István polgármester idejében is többször kezdeményezett egyeztetést,
de a tulajdonosok irreális árakat határoztak meg. Akkor a szakértő olyan véleményt adott,
miszerint ezt az épületet le kell bontani, majd újat építeni a helyére. Ezért áll ez az ügy. Az
építményadó sem hozott változást. A tulajdonostársak örültek a város kezdeményezésének,
mert nekik is gondjuk van a többségi tulajdonossal. Maximálisan egyet lehet érteni azzal, hogy
szükség van az idősekkel való foglalkozásra, és kellene keresni egy ingatlant, amely alkalmas
lehet erre a célra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság a tájékoztatót- határozathozatal nélkül- tudomásul vette.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 22 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök
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Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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