SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-1/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. január 23. napján (kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
dr. Berka Fanni jogász
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatója
Gaálné Hoffercsik Dóra a Mentálhigiénés Műhely
titkára
Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezető igazgatója
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese

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 Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az alábbi
előterjesztéseket:
- A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés
megkötéséhez;
- Javaslat JETA pályázat benyújtására;
- Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására;
- Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási
kérelme
(19. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra a Mentálhigiénés Műhely titkára
2. napirendi pont:
Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati
rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(16. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(23. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti
szerződés felmondására
(5. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel karbantartási feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok átvételére
(6. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
10. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(15. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének
megkötésétől való elállástól
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a Honvédelmi
Sportközpont fejlesztéséhez
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Bezerédj tömbbelső parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálata
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózat patkánymentesítése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Kérelem a 9067/11 hrsz-ú út területének vételére
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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24. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
25. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
26. napirendi pont:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítése miatt
(18. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
Előadók: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
27. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási
kérelme
(19. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Gaálné Hoffercsik Dóra a Mentálhigiénés Műhely titkára
Kővári László elnök: Köszönti a Mentálhigiénés Műhely (a továbbiakban: Műhely) titkárát.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Mentálhigiénés Műhely titkára: A Mentálhigiénés Műhely
eredményes évet zárt 2017-ben. Nagyon örül annak, hogy a Tudatosság Klubbal bővült
decemberben az egyesület. Elmondja, hogy ennek a klubnak eléggé képlékeny a létszáma. Az
évnek nagyon szép zárása volt az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” program.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Műhelynek nyújtott támogatás mértéke évek óta
változatlan. A Műhely tevékenysége nagyon sokrétű, és igazán sikeres. Véleménye szerint az
önkormányzat több támogatást kellene, hogy nyújtson a Műhelynek. Az egyesület
tevékenységéhez viszonyítva rendkívül szerény a támogatás mértéke. Hogyan alakul ki ez az
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összeg? Miért nem változik?
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Mentálhigiénés Műhely titkára: Véleménye szerint a
költségvetésből ez az az összeg, ami erre a célra fordítható. Örülne, ha ez az összeg egy kicsit
emelkedne, de nagyon örül már annak is, hogy ezt a rendszeres éves támogatást biztosítja az
önkormányzat a részükre.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzat 13-15 milliárd forintból gazdálkodik. A
Műhelynek nyújtott támogatás mértéke nem tükrözi az egyesület által befektetett energiát és
tevékenységének sokszínűségét. Azt kérdezi a Műhely titkárától, hogy lát-e lehetőséget ennek
az összegnek az emelésére, és van-e erre indok.
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Mentálhigiénés Műhely titkára: Indoka lenne a támogatási összeg
emelésének.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi lenne az indok?
Gaálné Hoffercsik Dóra, a Mentálhigiénés Műhely titkára: Több olyan előadót is meg tudna
hívni a Műhely, akik tovább tudnák képezni őket.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kezdeményezni fogja a Közgyűlésen a támogatási összeg
emelését.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 16/2018. (I.23.)
határozata
a Mentálhigiénés Műhely 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolójáról, valamint 2018. évi támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Mentálhigiénés Műhely
beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási
kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök
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2. napirendi pont:
Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatóját. Megkéri,
hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: A cégnek problémát jelent,
hogy a bevételek nem ütemesen érkeznek. Emiatt a cég időnként késedelembe esik, és
problémái adódnak a fizetésekkel. Ezért nyújtott be kérelmet folyószámla hitelkeret
biztosításával kapcsolatban. 15 millió forintról lenne szó, és december 31-ig lenne érvényes.
Kővári László elnök: Meg kell keresni pénzintézetet is?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen. A határozati javaslat harmadik pontja felhívja az
ügyvezető igazgatót arra, hogy legalább három pénzintézettől kérjen ajánlatot.
Kővári László elnök: A közétkeztetést nem egyedül látja el a cég. A két cég hogyan működik
egymás mellett?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Nincs fennakadás. A cég
tevékenysége bővült, ugyanis elnyerte a Wunderland Óvodában az étkeztetést. Reméli, hogy
a Wunderland Óvodában jobb lesz a fizetési ütemezés, mint az egyetemnél.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 09 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az egyetemmel kapcsolatban állított-e ki késedelmi számlát a
cég?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Nem.
dr. Mezei László bizottsági tag: Miért nem?
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Késedelem számítása
esetén 40 eurós költségátalánnyal kellene számolni. 12-13 ezer forintos késedelmet számolni
minden számlára elég kemény feltétel lenne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint ezt a választ nem lehet elfogadni. Ha valaki
hitelt vesz fel, akkor számolnia kell a kamattal is. Az önkormányzat hitellel és kamattal sújtja a
költségvetését, és hitelt nyújt egy állami intézménynek. Javasolni fogja a Közgyűlésen, hogy
állítson ki késedelmi számlát a cég.
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Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 10 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Az önkormányzat minden évben foglalkozik a kintlévőségekkel. Korábban
a bizottság hozott is egy olyan döntést, hogy előre kelljen megvásárolni a jegyeket, és csak a
jegy felmutatásával lehessen étkezni. Úgy tudja, hogy az egyetem önállósodni fog, és elkezd
elszakadni Pécstől. Ez lehet, hogy változtatni fog a helyzeten.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója: Elmondja, hogy eléggé
hosszú az eljárás. A cég a karnak számláz, de mire a folyamat a végére érne, addigra Pécsen
már a számlát se találják meg.
További 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 17/2018. (I.23.)
határozata
likvidhitel biztosításáról a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
részére
Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat likvidhitel
biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A költözés után a hivatal munkatársai átvizsgálták a
raktárban lévő eszközöket, és megállapították, hogy több olyan szék, bútor és egyéb eszköz
van, ami már semmire sem használható. A selejtezés csak a raktárban lévő bútorokra
vonatkozik. A hivatal ideiglenes épületében is maradtak eszközök, de azok fel lesznek ajánlva
a környező polgármesteri hivataloknak.
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Kővári László elnök: Több olyan civil szervezet is van, amely nagyon örülne a felajánlásnak.
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 18/2018. (I.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzat által kért kis és nagy értékű tárgyi
eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati
rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(16. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
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 19/2018. (I.23.)
határozata
a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 33/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a munkahelyi étkeztetés
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megszervezéséről szóló 33/2016. (IX.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének
jóváhagyása
(23. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Nagyon örül annak, hogy a ravatalozók árnyékolása a közbeszerzési terv
részét képezi ebben az évben.
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 20/2018. (I.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2018. évi előzetes közbeszerzési tervének
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött bérleti
szerződés felmondására
(5. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: A cég benyújtotta a pályázatát, de még nincs meg az eredménye a
pályázatnak. Sajnos a szerződésben nem került megállapításra határidő. Viszont az ingatlan
lassan már itt áll két éve, és tulajdonképpen ingyen tartják rendelkezésre. Elmondja, hogy
lenne igény az ingatlanra, ezért a szerződés felmondására tesz javaslatot az előterjesztés. Ha
mégsem vennék meg az ingatlant, és pár hónap múlva kiderülne, hogy mégis nyert a pályázat,
akkor természetesen át lehet gondolni a helyzetet.
Kővári László elnök: Lesz lehetőség további telkekre?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Elég hosszú ideje
levelezget ezzel az üggyel kapcsolatban, ugyanis itt felmerülnek járulékos költségek is.
Kővári László elnök: A cégvezetés tud róla, hogy az önkormányzat felmondja a szerződést?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: 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 21/2018. (I.23.)
határozata
a P.S.A. Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel
létrejött bérleti szerződés felmondásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a P.S.A.
Ingatlanforgalmazó és Építőipari- szolgáltató Kft-vel létrejött
bérleti szerződés felmondására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás visszafizetési
határidejének meghosszabbítási kérelme
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés az egyesület kérelmére többször meghosszabbította a
támogatás visszafizetési határidejét. A hivatal felvette az kapcsolatot az egyesülettel annak
érdekében, hogy a visszafizetés kérdése minél előbb megoldódjon. Az egyesület vezetőjétől
azt a választ kapták, hogy a félév végéig kettő millió forintot tud az egyesület biztosan
visszafizetni. A fennmaradó összegre részletfizetést kérne az egyesület. Az előterjesztés
elkészítéséig nem érkezett ütemterv az egyesülettől a részletfizetéssel kapcsolatban, ezért a
hivatal arra tesz javaslatot, hogy a kettő millió forint vonatkozásában semmiképpen se
történhessen hosszabbítás, míg a fennmaradó 24 millió forint esetében az áprilisi Közgyűlésig
kell, hogy elkészítsen az egyesület egy fizetési ütemezési tervet.
Kővári László elnök: A város segíti a civil szervezeteket és a sportegyesületeket, de azért az
egyesületeknek is van felelősségük. Elég kellemetlen helyzet állt elő. Ha nem lenne a sportkör
ilyen nagy, már a végrehajtásra tenne javaslatot.
dr. Molnár Kata jegyző: A támogatás visszafizetésének határideje 2017. december 31. volt,
így a tavalyi évi költségvetésben bevételként számolt az önkormányzat ezzel az összeggel. A
visszafizetés elmaradása súlyos költségvetési problémákat is okoz. Éppen ezért az idei évi
költségvetésben nem számol majd bevételként a teljes összeggel a hivatal.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretne érdeklődni az egyesület költségvetésének
pénzösszegéről éves szinten.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a Közgyűlés üléséig utánanéz a kérdésnek.
Szegedi Attila bizottsági tag: Miből szeretné az egyesület a fennmaradó összeget
visszafizetni?
dr. Mezei László bizottsági tag: TAO-ból, de bizonytalan az egész úgy, ahogy van, ezért nem
tudja támogatni a kérelmet.
Gyurkovics János bizottsági tag: Elmondja, hogy az egyesületnél 600 gyermek sportol,
valamint van egy NB3-as első helyezett csapatuk is. Komoly változások és komoly elképzelések
vannak jelenleg az egyesületnél. Úgy látja, hogy belátható időn belül reális esélye lesz a 24
millió forintos támogatás visszafizetésének. Átszervezéseket hajtott végre az egyesület, az első
csapat játékban tartására és a költségek minimalizálására. Elmondja, hogy idegen játékosok
nincsenek a csapatban, szekszárdi és Szekszárd környéki játékosokból áll össze a csapat. Az
egyesület meg fog tenni minden olyan ésszerű megoldást, ami a biztonságos működést
elősegíti. Az öltöző és a sportkomplexum építése kapcsán adódtak adminisztratív gondok a
határidők be nem tartása miatt, ami kellemetlen helyzetbe hozta az egyesületet.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 22/2018. (I.23.)
határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott
támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági
és
Pénzügyi
Bizottsága
„A
Szekszárdi
Utánpótlásnevelő Football Club részére nyújtott támogatás
visszafizetési határidejének meghosszabbítási kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
dr. Molnár Kata jegyző: A Közgyűlés a korábbi ülésén már tárgyalta a módosításra vonatkozó
javaslatot, amikor a hivatal a feladatok átszervezésére tett javaslatot. Akkor nem találtak olyan
személyt, aki el tudná látni Szálkán a pénzügyi feladatokat, ezért a hivatal arra tett javaslatot,
hogy ezek a feladatok Szekszárdon kerüljenek ellátásra tekintettel arra, hogy a jegyző és a
hivatal a felelős a szálkai feladatellátásért. Szálka polgármestere már a tavalyi évben felvetette
a közös önkormányzati hivatalra jutó állami támogatás megoszlásának témáját, illetve a
beszámítás csökkentés kérdését. A hivatal utánanézett a kérdésnek, és megállapította, hogy a
közös önkormányzati hivatal és a szálkai adóerő képességre tekintettel 54 millió forinttal
kevesebb állami támogatást vonnak el Szekszárdtól, mint amennyit Szálka nélkül elvonnának.
Erre tekintettel a szálkai polgármester kezdeményezte, hogy Szálka Község
Önkormányzatának ne kelljen pluszban hozzájárulnia a közös önkormányzati hivatal
fenntartásához. Elmondja, hogy mindkét településnek nyomós indoka fűződik a közös
önkormányzati hivatal fenntartásához. Elmondja, hogy a tegnapi napon találtak egy alkalmas
személyt a szálkai feladatok ellátására, ezért a megállapodáson újból változtatni kellene.
Kővári László elnök: A kiküldött határozati javaslaton változtatni kellene?
dr. Molnár Kata jegyző: A megállapodás II/6. pontját kellene módosítani az alábbiak szerint:
„Szálka Község Önkormányzatának, a Szálkai Óvodának és a szálkai nemzetiségi
önkormányzat(ok) gazdálkodási feladatainak ellátása a Szálkai Kirendeltségen történik.”
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a jegyző asszony által megfogalmazott módosítással
együtt.
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 23/2018. (I.23.)
határozata
a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a javaslattal, hogy a
megállapodás II/6. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„II/6. Szálka Község Önkormányzatának, a Szálkai Óvodának és a
szálkai nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodási feladatainak
ellátása a Szálkai Kirendeltségen történik.”
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel karbantartási feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási és mosodai feladatok átvételére
(6. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A tavalyi évben 5,6 millió
forintos veszteséget okozott a cégnek a karbantartásnak az a tarifája, ami most felmondásra
kerülne. Tulajdonképpen két módon lehetne ebben az évben ezt a helyzetet kezelni, vagy
olyan óradíj megállapításával, ami garantált minimálbérnek megfelel, vagy az ő
felmondásával. Ha az ember lát előre több millió forint veszteséget, akkor nem kötheti meg a
szerződést. 25 embert érint ez a kérdés. Az emberek zöme az ajánlat elfogadásával tovább fog
dolgozni ugyanott, ahol eddig. Lesz egy réteg, akinek a sorsa még bizonytalan, valamint
lesznek olyan személyek is, akik nem szeretnének ebben a rendszerben maradni. Úgy értesült,
hogy az önkormányzat által ajánlott bérkondíciók is szimpatikusak lesznek.
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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 24/2018. (I.23.)
határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel karbantartási feladatok
ellátására
kötött
feladat-ellátási
megállapodás
megszüntetéséről, a karbantartási és mosodai feladatok
átvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel karbantartási feladatok ellátására kötött
feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére, a karbantartási
és mosodai feladatok átvételére” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: A múlt heti üléshez képest annyi kiegészítést tesz, hogy a szakértői
vélemény megérkezett, és alátámasztja a károsultak által megjelölt kárösszeget.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az első 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 25/2018. (I.23.)
határozata
Erőss Krisztián kártérítés kifizetése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
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Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 35.) pontja alapján eljárva megtárgyalta Erőss Krisztián
kártérítés kifizetése iránti kérelmét, és javasolja a
polgármesternek, hogy rendelkezzen Erőss Krisztián károsult
részére 177.000,- Ft kártérítést kifizetéséről.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a második 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 26/2018. (I.23.)
határozata
Korcsmár Balázs Gergő károsult kártérítés kifizetése iránti
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 35.) pontja alapján eljárva megtárgyalta Korcsmár
Balázs Gergő kártérítés kifizetése iránti kérelmét, és javasolja a
polgármesternek, hogy rendelkezzen Korcsmár Balázs Gergő
károsult részére 250.094,- Ft kártérítés kifizetéséről.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
dr. Molnár Kata jegyző

11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Wigand téri háziorvosi rendelő
felújítására irányuló TOP-os projekt vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le az
önkormányzat. Az eljárás még folyamatban van, eredmény a hónap végére várható, de a
beérkezett ajánlatok alapján látszik, hogy legfeljebb bruttó 21.298.637 forint önerőre lesz
szükség. Az eljárás eredményes lezárásához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia,
melyet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséből kell biztosítani.
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 27/2018. (I.23.)
határozata
a
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A TOP-os projekt keretében korábban
beszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat. Az eljárás fedezethiány miatt eredménytelen
lett, ugyanis a pályázatban bruttó 78.740.000 forint támogatás van az építésre vonatkozóan,
míg a beérkezett legelőnyösebb ajánlat bruttó 148.896.328 forint volt. Ez azt jelenti, hogy
bruttó 70.156.328 forint önerő hiányzik. Erre tekintettel az önkormányzat újból ki szeretné írni
a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás megindítása nem tud megvalósulni az önerő
rendelkezésre állása nélkül.
Kővári László elnök: Az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolná tekintettel arra,
hogy még nincs elfogadva a költségvetési rendelet. Véleménye szerint ez az összeg a
költségvetést igen komolyan befolyásolná.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Óriási összegekről van szó, ezért véleménye szerint utána kellene
nézni a műszaki tartalomnak, és meg kellene nézni, hogy mennyire indokolt.
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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 28/2018. (I.23.)
határozata
a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka
utcai
mini
bölcsőde
létrehozása”
című
projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE12016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének
megkötésétől való elállástól
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat TOP
keretében. A pályázat benyújtásakor látszott, hogy az adott konstrukciónak változott a
felhívása. Ehhez a formában ahhoz, hogy az 507 millió forintos műszaki tartalmat meg
lehessen valósítani, 247.266.598 forint önerő szükséges. A pályázat eredményes lett, a
támogatási szerződés megkötése előtt áll az önkormányzat. Amennyiben az önkormányzat
nem tudja vállalni az önerőt, el kell, hogy álljon a támogatási szerződés megkötésétől.
Kővári László elnök: Ezt az előterjesztést is tárgyalásra javasolná a Közgyűlésnek.
dr. Molnár Kata jegyző: Ha el lenne fogadva a költségvetési rendelet, akkor a hivatal is
megalapozottabb előterjesztést tudna készíteni. Szükség van egy döntésre, mert a
19
0123jkv

közbeszerzési eljárásokat meg kell indítani. A közbeszerzéseknél pedig tudni kell, hogy meg
van-e a forrása a kivitelezésnek. A hivatal felmérte az önerők nagyságát, és más pályázati
forrásokat is megpróbált keresni, de sajnos erre nincs lehetőség. A szerződés aláírásának a
végső határideje 2018. február 7., és eddig az időpontig a hivatal megpróbál még segítséget
keresni.
Kővári László elnök: Jó dolog, hogy ennyi pályázati lehetőség van, de ez nagyon hatalmas
összeg, és véleménye szerint ennek az összegnek a költségvetésbe történő beépítése elvonná
más, szintén nagyon fontos fejlesztésektől a pénzt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint nem szabad ezt az összeget beépíteni a
költségvetésbe. Ez a pénzösszeg az éves adóbevétel 12%-át jelenti. Úgy gondolja, hogy az idei
évben sem számíthat az önkormányzat több bevételre. Ez a beruházás nem tölthető meg
tartalommal. Ha az önkormányzat ezt meg szeretné valósítani, akkor valószínű, hogy az egyéb
feladatok sérülni fognak. A fenntartási költségek hihetetlen mennyiségű pénzt fognak elvinni,
ezért nem javasolja a beruházás megvalósítását. Amennyiben mégis megtörténik a beruházás,
akkor műszaki szakértővel folyamatosan vizsgáltatni fogja, és tételesen meg fogja állapíttatni,
hogy mennyiben tér el a beruházás költsége a ténylegesen beépített anyagétól.
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 29/2018. (I.23.)
határozata
a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes
Valéria
Általános
Iskola
Grundschule
energetikai
korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének
megkötésétől való elállásról szóló javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.5.1-16-SE12017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése” című projekt
támogatási szerződésének megkötésétől való elállástól” tárgyú
előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök
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14. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 30/2018. (I.23.)
határozata
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt keretében, a
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére”tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2017-0001
azonosítószámú „Egészséügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők
építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár
igazolásához négy ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új beszerzési eljárás kiírását.
21
0123jkv

Határidő:
Felelős:

2018. január 26.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(9. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 31/2018. (I.23.)
határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a szekszárdi
3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat földterületek önkormányzati tulajdonba vételére
(21. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az előterjesztés három darab, egymástól elkülönülő földterület
kapcsán fogalmaz meg javaslatot önkormányzati tulajdonba vételre. Az elmúlt évben az
önkormányzat térítésmentesen átadott egy ingatlant a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság részére. Az itt megvalósuló beruházás előkészítése során megtörtént az épület
tervezése, és kiderült, hogy ez az alapterület a rendezési terv alapján nem megfelelő, ugyanis
az építendő ingatlan alapterülete meghaladja az adott építési övezetre előírt beépítési
maximumot, és a tervek átdolgozására már nincs lehetőség. Erre tekintettel szükséges lenne
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a földterület bővítése. Szóba került, hogy van egy szomszédos terület, ami részben
önkormányzati tulajdonban van. Ebből a területből hozzá lehetne csatolni az ingatlanhoz
körülbelül 90 m2-t, és akkor az ingatlan megfelelne a rendezési terv előírásainak. A hivatal
megkereste a terület többi tulajdonosát a közös tulajdon megszüntetése érdekében, és
ajánlatot tett egy tavaly előtt elkészített értékbecslés alapján a tulajdoni hányad megvételére.
Az ajánlatot a tulajdonostársak elfogadták. Elmondja, hogy egy 1065 m2-es beépítetlen
területről van szó, amelynek a 374/1065-öd részét vásárolná meg az önkormányzat közel
1.600.000 forint értékben. Az előterjesztés második része a Bor utca és a 6-os számú főút
közötti bekötő úttal kapcsolatos. Kiderült gyakorlatilag, hogy részben az állam, részben pedig
magányszemélyek tulajdonában van a terület, mint rét művelési ágú ingatlan. Az utat az
önkormányzat a Bor utca felújítása során leaszfaltozta, és előtte is folyamatosan kezelte. Erre
tekintettel a hivatal célszerűnek tartja a tulajdoni viszonyok rendezését. Elmondja, hogy ezzel
a területtel kapcsolatban is megkereste a hivatal a tulajdonostársakat 200,- Ft/m2-es vételár
ajánlattal, amely ajánlatot a tulajdonostársak elfogadtak. A harmadik terület már egy régóta
problémás helyszín, a Kopaszhegyi vízmosás. Egy nagyon rossz állapotban lévő vízmosásról
van szó, a mellette lévő területek pedig a vízmosás folyamatos szakadása miatt gyakorlatilag
használhatatlanná és megközelíthetetlenné váltak. A terület egyik tulajdonosa megkereste az
önkormányzatot a probléma rendezése érdekében. A hivatal szerint az lenne korrekt, ha az
önkormányzat megvásárolná ezt a területet. Az egyeztetések során itt is kialakult egy mindkét
fél által elfogadott vételár, amit szintén alátámaszt egy forgalmi értékbecslés.
dr. Molnár Kata jegyző: A második esettel kapcsolatban a bizottság már foglalkozott az utak
elnevezésével. Vesztergombi úr javaslatot tett a Borkút utca elnevezésre. Ezzel kapcsolatban
is jónak találja ezt a megoldást.
Kővári László elnök: Olvasta, hogy a bizottság a múltkori ülésén egyirányúsította a Bor utcát,
valamint 50 km/h-s sebességkorlátozást állapított meg.
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 32/2018. (I.23.)
határozata
földterületek önkormányzati tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat földterületek
önkormányzati tulajdonba vételére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök
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17. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a Honvédelmi
Sportközpont fejlesztéséhez
(20. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Honvédelmi
Sportközpont kapcsán eddig megvalósult egyeztetéseket és előzményeket. A határozati
javaslat több pontból áll, tekintettel arra, hogy még igen sok feladat van az ingatlan átadása,
kialakítása és tehermentesítése kapcsán. Az együttműködési megállapodás jóváhagyása
mellett szükség lesz még a rendezési terv módosítására, és telekalakítási eljárás lefolytatására
is, ugyanis az atlétika pálya területe belenyúlik ebbe az ingatlanba, így ezt le kell választani. A
vásártérnek pedig egy új helyszínt kell keresni.
Kővári László elnök: Magát a célt messzemenőleg támogatni kell. Véleménye szerint
szükséges, hogy a fiataloknak legyen honvédelmi ismerete. Elmondja, hogy ő a lőtérre gondolt
először.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy lesz egy 800 m2-es épület is. Az önkormányzat
több ingatlant ajánlott fel helyszínként, a felajánlott ingatlanok közül pedig ez lett kiválasztva.
dr. Molnár Kata jegyző: Elég szigorú paramétereket kapott az önkormányzat.
Kővári László elnök: A vásárnak sürgősen kell másik helyet találni.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Lehet tudni határidőket?
Varga András osztályvezető: Nyáron már nagyüzemben mennie kell a beruházásnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretni fogják-e a szekszárdi lakosok ezt a döntést?
Varga András osztályvezető: Ezeket a fejlesztéseket a kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította.
Kővári László elnök: A vásárnak valahol a környéken kellene maradnia.
Szegedi Attila bizottsági tag: Mekkora a mostani vásár területe?
Varga András osztályvezető: Körülbelül egy hektár.
Kővári László elnök: Az is lehet, hogy ha az önkormányzat talál egy megfelelő helyet, azt meg
kell, hogy vegye.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A város szélén, az expo terület is alkalmas lehetne erre a célra.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A tömegközlekedéssel
megközelíthető kell, hogy legyen a terület, mert nagyon sokan mennek tömegközlekedési
eszközzel a vásárba.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A városé az a terület?
Varga András osztályvezető: A volt Pollack pálya a városé.
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 33/2018. (I.23.)
határozata
együttműködési
megállapodás
és
szándéknyilatkozat
jóváhagyásáról a Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat együttműködési
megállapodás és szándéknyilatkozat jóváhagyására a
Honvédelmi Sportközpont fejlesztéséhez” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Bezerédj tömbbelső parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálata
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ennél a tömbbelsőnél van a közhasznú munkavezető telephelye.
Elmondja, hogy az ott forgolódó autók miatt sosincs parkoló helyük. Másrészt pedig a hivatal
dolgozói által használt gépjárművek részére lehetne fenntartani ezt a parkolóhelyet, és akkor
a dolgozók nem foglalnák el a többi tömbben a parkolóhelyet. Így ez a rész kifejezetten csak
erre a célra szolgálna.
Kővári László elnök: Az első időben a tömbbelsőt még nem nagyon használták a lakosok. Most
meg már szinte lehetetlen helyet találni.
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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 34/2018. (I.23.)
határozata
a Bezerédj tömbbelső forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Bezerédj tömbbelső parkoló forgalmi rendjének
felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy helyezzen ki „mindkét irányból” „behajtani tilos”
„kivéve engedéllyel” táblát, időszak (munkanapokon 700-1700)
megjelölésével a volt fűtőmű melletti parkoló tömbhöz.
Határidő:
Felelős:

2018. február 23.
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
„Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózat patkánymentesítése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(18. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Nem kizáró ok, hogy csak egy ajánlat érkezett be?
Varga András osztályvezető: Nem.
Kővári László elnök: Helybeliek miért nem nyújtottak be ajánlatot?
Varga András osztályvezető: A Fauna- Higiénia Kft. az előző eljárásban nyújtott be, csak a
határidő lejárta után. Korábban hosszú éveken keresztül ez a cég végezte ezt a tevékenységet.
Kővári László elnök: A nyertes cég Békés megyei, ha jól tudja.
Varga András osztályvezető: Igen, de van egy szekszárdi megbízott egészségügyi gázmester,
aki gyakorlatilag ellátja ezt a feladatot.
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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 35/2018. (I.23.)
határozata
a „Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás elbírálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
hogy Szekszárd MJV Önkormányzata a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Rovért Kft-vel (5630 Békés, Verseny utca 4.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

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

2018. január 26.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. január 31.
Ács Rezső polgármester

20. napirendi pont:
Kérelem a 9067/11 hrsz-ú út területének vételére
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Tolnai István kereste meg az önkormányzatot első körben az
általa használt, művelt terület vonatkozásában. Van egy épület, amelyhez korábban létesített
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egy teraszt. Most kiderült, hogy ez a terasz valamilyen mértékben lefedi az önkormányzat
tulajdonában lévő közutat, amely közút most már évtizedek óta nincs használva. Az a kérés
érkezett az önkormányzathoz, hogy rendezze ezt a helyzetet. A hivatal helyszíni szemlét
tartott ezen a területen. A szemlén kiderült, hogy nemcsak Tolnai István, hanem a szomszédos
ingatlan használója is részben használja ezt az önkormányzati utat. A hivatal arra a döntésre
jutott, hogy készít egy mindkét fél számára elfogadható megoldást, miszerint mindenki a saját
használatának arányában megvásárolhatja ezt az utat. Ezt az utat szükséges lesz magánúttá
minősíteni. Elmondja, hogy a telekalakítás költségeit az érintett terület tulajdonosai vállalnák.
A vagyonrendelet értelmében szükség lesz forgalmi értékbecslésre is. Ezzel kapcsolatban a
bizottságnak meg kellene határoznia egy minimál árat. A felek abban is megegyeztek, hogy a
kapcsolódó költségeket annak arányában viselik, amilyen arányban tulajdonjogot szereznek
az útból.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a piaci forgalmi értéket 150,- Ft/m2 + ÁFA
összegben határozza 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 36/2018. (I.23.)
határozata
a 9067/11 hrsz-ú út tulajdonjogi rendezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő 9067/11 hrszú közút megosztásához és a megosztást követően a mellékelt
térképen jelölt területrész telekhatár-rendezés keretében
történő értékesítéséhez a 9067/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
- Szommer Csaba - (érintett terület: 13 m2), és a 9068/2 hrszú ingatlan tulajdonosa – Tolnai Viola, Tolnai Lívia - (érintett
terület: 148 m2) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, mely nem lehet kevesebb 150- Ft/m2 + ÁFA
összegnél.
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A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek vevőket a tulajdonukba kerülő
területrészek arányaiban terheli.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesítésre kerülő
ingatlant – a magánúttá történő átminősítést követően sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már
nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

21. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(20. 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 37/2018. (I.23.)
határozata
Bakos Sándor 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)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Bakos
Sándor virágárusítás kapcsán benyújtott, a közterület-használati
díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(21. 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 38/2018. (I.23.)
határozata
Erdélyi Gábor 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, Erdélyi
Gábor vallási témájú könyvek és folyóiratok állványról történő
díjmentes terjesztése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Egy minden évben visszatérő kérelemről van szó a Bottyánhegyi
bolttal kapcsolatban. Az épület a kérelmező tulajdonában van, míg maga a terület pedig
közterület. Elmondja, hogy a kérelmező eddig a közterület-használati díj mérséklését kérte,
most viszont már a mellőzést. A korábbi években 50%-os kedvezményt biztosított a bizottság.
Kővári László elnök: A közterület-használati díj 50%-os mérséklését tartja elfogadhatónak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elmondja, hogy a térségben nem rokona senki, és biztos
szavazóiról sem tud. A kiszabott bérleti díj már önmagában nevetséges összeg. Ennek az
összegnek az 50%-al történő mérséklését is elfogadhatatlannak tartja. A tulajdonos ennek az
összegnek a többszöröséért adja bérbe a területet a jelenlegi bérlőnek, akinek havonta
többmilliós forgalma van. A polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy a tulajdonosok
megkeresték őt, és „elsírták magukat”. Véleménye szerint a tényszerűség és az objektivitás
teljesen mást mutat. A vegyesboltban „balkáni körülmények” uralkodnak: betonfelület van,
ami véleménye szerint élelmiszerboltban megengedhetetlen, a szemetes egy méterre van a
kenyértároló rekeszektől, festésre és meszelésre az elmúlt évben még nem került sor. Tavaly
javasolta, hogy a polgármester úr szóljon a bolt tulajdonosának, hogy legalább 19 évente
egyszer fessék le az épületet. A kukák nincsenek kiürítve, több ezer cigaretta csikk van ott,
rohadó élelmiszerekkel.
Kővári László elnök: Nem hinné, hogy a polgármester úrhoz ment „sírni” a kérelmező. A
polgármester úr legfeljebb azért volt támogató, mert a térségben nincs más kereskedelmi
üzlet. Ha valóban vannak közegészségügyi problémák, akkor megvan, hogy melyik hatósághoz
lehet fordulni ezzel kapcsolatban.
dr. Mezei László bizottsági tag: Véleménye szerint ezzel a lehetőséggel nem célszerű élni.
Ráutaló magatartással kellene velük közölni, hogy változtassanak.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj 50%-al történő mérséklését.
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 39/2018. (I.23.)
határozata
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
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szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Zsók
Ambrusné saját tulajdonú ideiglenes pavilonban történő
vegyesbolt működtetése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét részben
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj 50 %-ának
mellőzéséhez,
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László GPB elnök

24. napirendi pont:
A Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme
(1. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Az egyesület kérelemmel
fordult a polgármester úrhoz külföldi játékosok elhelyezésével kapcsolatban. Fél éves
időtartamra szeretné az egyesület a játékosok elhelyezését biztosítani, melyhez
önkormányzati bérlakást szeretnének.
Kővári László elnök: Piaci alapon kapná meg az egyesület a bérlakást?
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: 50.000,- Ft lenne a
havidíj, amely megegyezik a KSC részére biztosított lakás bérleti díjával. Elmondja, hogy ez az
összeg tartalmazza a rezsit is.
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 40/2018. (I.23.)
határozata
a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Egyesület
lakáskérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Rosszcsontok
Amerikai Futball Egyesület lakáskérelme” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

25. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(14. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Technikai jellegű módosításról van szó: a cég rövidített neve és a
korábbi Közgyűlési döntésnek megfelelően a könyvvizsgáló megbízatása kerülne rögzítésre az
alapító okiratban.
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 41/2018. (I.23.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítése miatt
(18. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztők: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
Előadók: dr. Mezei László képviselő, Rácz Zoltán képviselő
Kővári László elnök: Annyit tud az üggyel kapcsolatban, hogy a polgármester úr szerint a
törvényes megoldásnak megfelelően biztosított lesz a rendelkezésre bocsátás. Ez a kérdés
nem a polgármester úr kezében van.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Értelemszerűen egy lezárult vizsgálattal kapcsolatban
terjesztette be az előterjesztést. A lezárult vizsgálat érdemi részéhez nem kíván hozzászólni,
de az anyagot várja.
Kővári László elnök: Annyit megjegyezne, hogy ez a 96 millió forintos beruházás 30-40 millió
forintos megtakarítást jelentett a városnak energiában, ami tehát igen jelentős mérték, azzal
együtt, hogy már így is magasabb a villanyszámla. Nem szeretne azzal foglalkozni, hogy mi van
a háttérben.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az OLAF jelentés tartalma, lényege nem ez.
Kővári László elnök: A város szemszögéből mondta el a véleményét. Javasolja, hogy a bizottság
arra szavazzon, ami a határozatban van, a Közgyűlés foglalkozzon vele.
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 42/2018. (I.23.)
határozata
OLAF jelentés kikéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „OLAF jelentés kikérése a
Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítése miatt” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Végigolvasta az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokat,
és sehol nem találkozott azzal a határozattal, amelyet még a Közbiztonsági Tanácsadó Testület
is támogatott. A volt Agrokernél ugyanis át kellene helyezni a Szekszárd táblát. Arról született
egy döntés, hogy maga a kereszteződés nem belterület.
Varga András osztályvezető: Ilyen határozatot nem hozott a bizottság, ezzel a kérdéssel
ugyanis még csak a Közbiztonsági Tanácsadó Testület foglalkozott. A hivatal felvette a
kapcsolatot az illetékes szervvel. Ezek a táblák részei egy elektronikus rendszernek. Ebben a
rendszerben is kezelni kell majd ezt a kérdést.
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Kővári László elnök: Szeretné, ha a bizottság minél előbb napirendre tűzné ezt a témát.
Elmondja, hogy a Hegyközség Szekszárd is benyújtott egy kérelmet a borversennyel
kapcsolatban, amelyet rövid időn belül szintén meg kell, hogy tárgyaljon a bizottság.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 22 perckor berekeszti.
K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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