SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-22/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. november 22. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Remete termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs bizottsági tag
Kővári László elnök

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Farkas Éva osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Kelemen Mariann beruházási és műszaki ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból
4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság az Egyebek napirendi pont keretei között
rendelkezzen a 2016. évi bizottsági keret fennmaradó összegének sorsáról, továbbá javasolja, hogy a
bizottság vegye fel napirendjére az alábbi napirendi pontokat:
- „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése,
karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
- A Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme.
Egyúttal javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjére.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése,
karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Javaslat likvid hitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(347. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló
megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(331. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet- II. forduló)
(332. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név használatáról szóló 26/2016. (VI.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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(333. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (…….) önkormányzati
rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi
megbízott választására
(338. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola selejtezési kérelme
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata selejtezési kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására
(340. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(345. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(343. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. vezérigazgatója
18. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda, Perczel
Mór utcai tagintézményének 4 db vizesblokk felújítása és a Szent-Györgyi Albert utcai
tagintézményben 1 db vizesblokk felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos eljárás eredménye
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
A Tolna Megyei Kormányhivatal kérelme
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
Frey József kérelme
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Rotary Club kérelme
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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22. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Dienes Valéria Általános
Iskola éttermének bővítése, felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
eljárás eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése,
karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Lejárt az üzemeltetési szerződés Szekszárd város közvilágítására.
Máté Péter elnökhelyettes: Az újonnan kiépített közvilágításra?
Märcz László igazgatóságvezető: Nem, a teljes szekszárdi közvilágításra. Az önkormányzat több céget
meghívott erre a pályázatra. A meghívottak között volt szekszárdi cég is. Az eredmény azt mutatja,
hogy az eddigi üzemeltető, a pécsi SISTRADE Kft. adta a legjobb ajánlatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Nagyságrendi különbség van az ajánlatok között.
Märcz László igazgatóságvezető: A szekszárdi cégnek jogosultsága még nincs. Ha megnyerték volna a
pályázatot, akkor 90 napjuk lett volna arra, hogy ezt a jogosultságot megszerezzék. Ennek elég komoly
feltételei vannak. Nem tudja megmondani, hogy miből adódik ez a különbség.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az egyik ajánlati összeg majdnem a fele a másik ajánlati összegnek.
Máté Péter elnökhelyettes: A két ajánlat közti ekkora különbségre talán egy magyarázat adható: az
eddigi üzemeltető jobban tisztában van az árakkal.
Märcz László igazgatóságvezető: Az biztos, hogy a másik cég még nem rendelkezik tapasztalattal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 381/2016. (XI. 22.) határozata
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a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási
berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú
Város közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő
SISTRADE Kft-vel (7623 Pécs, Megyeri út 26.) kössön szerződést.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(169. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Babits Mihály Kulturális Központ a karácsonyi vásárnál kiszámítható
közterület-foglalási díj 50%-ának elengedését kéri.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Eddig nem érkezett ehhez hasonló kérelem.
Märcz László igazgatóságvezető: Korábban más konstrukció volt, más volt az üzemeltető is.
Máté Péter elnökhelyettes: A bizottság a 2.465.775 forintot mérsékelheti 50%-al. Javasolja a kérelem
támogatását, és a közterület-használati díj mérséklését 50%-al.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 382/2016. (XI. 22.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj mérséklésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
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eljárva a Babits Mihály Kulturális Központ (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét részben
támogatja, a közterület-használati díj 50%-ának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. november 27.
Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Javaslat likvid hitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(347. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Máté Péter elnökhelyettes: Előzetesen egyeztetett erről a témáról Bay Attilával, a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatójával. Nem csak egy ajánlat van, az ügyvezető igazgató több
helyről is kért ajánlatot, amelyek viszont eddig még nem érkeztek meg. A tartási jutalékot nem tartja
előnyösnek, véleménye szerint drága. A hitelkeret mértékénél elfogadhatónak tartja a 14 millió
forintos összeg meghatározását, viszont a legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézet a gazdasági
társaság Felügyelő Bizottságának kellene kiválasztania.
dr. Mezei László bizottsági tag: A másik három ajánlat is érdekelné, ezért javasolja, hogy a bizottság
várja meg a másik három ajánlat beérkezését is.
Máté Péter elnökhelyettes: A Felügyelő Bizottság kellő körültekintéssel választaná ki a legkedvezőbb
ajánlatot tevő pénzintézetet. A másik három ajánlat beérkezését nem lehet bevárni, mert túl sok időt
venne igénybe, amíg eljutna a bizottság soron következő ülésére, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-nek
viszont szüksége van a pénzre. A hitelfelvétel a 2016-os évre szól, most pedig már november van, ezért
elég sürgős lenne, hogy döntés szülessen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Megalapozottnak tartja az elnökhelyettes érveit. Kéri, hogy a Felügyelő
Bizottság elnöke tartsa kézben az ügyet.
Máté Péter elnökhelyettes: Így fog történni. A Felügyelő Bizottság tájékoztatni fogja a bizottságot a
döntésről. Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek javasolja
elfogadásra, azzal a módosítással, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézetet a gazdasági
társaság Felügyelő Bizottsága választja ki.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 383/2016. (XI. 22.) határozata
likvid hitel biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat likvid hitel biztosítására a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
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Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot tevő pénzintézetet a gazdasági társaság Felügyelő
Bizottsága választja ki.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló
megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Három évvel ezelőtt, 2013-ban, amikor a KLIK megalakult, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az oktatási intézmények működtetését
megtartja saját hatáskörben. A működés finanszírozását továbbra is az önkormányzat látta el. 2017.
január 1-jétől ez a lehetősége megszűnik az önkormányzatnak, az oktatási intézmények működtetése
is központi irányítás alá kerül.
Máté Péter elnökhelyettes: Ez az jelenti, hogy a villanyszámlát és az egyéb költségeket is a KLIK fogja
fizetni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az épület továbbra is az önkormányzat tulajdona marad?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az állagmegóvással kapcsolatban keletkező költségek az önkormányzatot
fogják terhelni?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Nem. Az önkormányzat az intézményeket ingyenes vagyonkezelésbe
adja. Az önkormányzat könyveiben továbbra is megtalálható lesz, viszont a leltározást a tankerület
végzi majd. A megállapodásnak, amit tárgyalni fog a Közgyűlés, lesz majd még egy része, ami tovább
fogja részletezni a jogokat és kötelezettségeket. Ez a megállapodás azonban csak később készül el,
mivel még vannak tisztázandó kérdések ebben a témában. Ha lesz pályázati lehetőség, akkor az
önkormányzat is részt vehet az állagmegóvásban annak ellenére, hogy ez a kötelezettség nem őt fogja
terhelni. A KLIK-nek az átvett állapotban kell majd visszaadnia az intézményt.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 13 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag,
a bizottság határozatképes.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez hogy érinti a pályázatokat?
Frey Tímea osztályvezető: A megvalósult pályázatokat kell átadni, a folyamatban lévőkről egyeztetés
van.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 384/2016. (XI. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmények állami működtetésébe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
létszámátadásról,
valamint
a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló megállapodás elfogadásáról” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(331. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001-től vezette be az
idegenforgalmi adót. A bevezetéstől kezdve 250 forint/fő/vendégéjszaka az adó mértéke. Eltelt azóta
15 év, a hatályos szabályozás szerint az adó felső mértéke elérheti az 500 forintot is. Az önkormányzat
tanulmányozta a környékbeli településeken, valamint más megyei jogú városokban is az
idegenforgalmi adó mértékét. Ez alapján indokoltnak tartja az adómérték emelését, amelyet
alátámaszt a gazdálkodási helyzet is. A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy az állam először két forint,
majd utána másfél forint, jövőre pedig egy forint további kiegészítést ad minden beszedett egy forint
idegenforgalmi adó után. A 2013-as költségvetési törvény ezt a rendelkezést további feltételhez
kötötte, és bejött az iparűzési adóerő képesség is, aminek következtében az önkormányzat tavaly már
nem volt jogosult erre az állami támogatásra. Tulajdonképpen ennek a bevételnek a kiesését
kompenzálná az adómérték megemelése. Az adómérték emelése mellett szól az is, hogy ez nem a város
lakóinak adóterhét növeli.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez az adótípus nem szolgálja a kisvállalkozások jövőjét. A javaslattal az
a baj, hogy nem tesz különbséget a 2.000 forintos és a 15.000 forintos szállás között. Egy 2.000 forintos
szállás esetén a megfizetendő 400 forintos idegenforgalmi adó irreálisan magas, míg egy 15.000
forintos szállás esetében nagyon alacsony.
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Kovács Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy ebben az esetben nem a szállásadót terheli a díjfizetési
kötelezettség. A szállásadó csak közvetítőként vesz részt a folyamatban: a kötelezően fizetendő adót
beszedi, bevallja, majd pedig továbbutalja.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az adó emelésével befolyó összeg nagysága elenyésző a
költségvetésben, és közvetetten sújtja a kisvállalkozásokat.
Máté Péter elnökhelyettes: Van arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy az adót megkülönböztesse
bevétel-százalékosan? Tehát a 2.000 forintos és a 10.000 forintos szállás esetében eltérő nagyságú
lenne az idegenforgalmi adó mértéke, például a szállásdíj kettő százaléka.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Erre nincs lehetőség. A törvényi maximumon belül konkrétan meg kell
határozni az adó mértékét.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint az adómérték emelése nem csökkentené a turisták
számát, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 385/2016. (XI. 22.) határozata
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet- II. forduló)
(332. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A rendeletnek tartalmaznia kellene, hogy a magánterület minden esetben
megközelíthető legyen közforgalom számára megnyitott útról. Így nem adódna olyan helyzet, hogy egy
terület körbezárt és megközelíthetetlen lenne.
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Herr Teréz főépítész: Az építési törvény szerint építési terület csak az lehet, ami megközelíthető. Az
elnökhelyettes által felvetett javaslatot nem lehet helyi rendeletben rendezni.
Máté Péter elnökhelyettes: Egy terület megközelíthetetlenné tételét el lehet rendelni?
Herr Teréz főépítész: Az önkormányzat nem teszi senkinek a területét megközelíthetetlenné, erre
nincs lehetősége.
Máté Péter elnökhelyettes: Az előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 386/2016. (XI. 22.) határozata
az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati
rendelettervezet elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló
önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név használatáról szóló 26/2016. (VI.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(333. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: A hatályos rendelet szerit az önkormányzat címere
védjegyként nem használható. Ez a szabályozás egy kategorikus tilalmat állít, szigorúbb szabályozást
tartalmaz, mint az ország címerével kapcsolatos törvény. A rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet igazodik a központi szabályozáshoz: önmagában védjegyként nem lenne használható
Szekszárd város címere, védjegyelemként, valamely összetett elemként viszont használható lenne, a
polgármester engedélyével, tekintettel arra, hogy a címerhasználat engedélyezésére vonatkozó
hatáskörét a Közgyűlés a polgármesterre ruházta át.
Máté Péter elnökhelyettes: Jogharmonizációról van szó?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Miután a Közgyűlés elfogadta ezt a rendeletet, az
önkormányzat megküldte tájékoztatásul a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. A Hivatal javasolta,
hogy gondolja át az önkormányzat a szabályozást, és vegye alapul a központi szabályozást.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Egy olyan bonyolult kérdéskörről van szó, aminek óriási a történelmi
visszanyúlása. Véleménye szerint ebben a kérdésben senki sem lehet eléggé felkészült. A Szekszárd
név használata összefügg azzal, hogy az elmúlt évtizedekben emberek, intézmények, csoportok
használták ezt a nevet, és olyanná tették, amilyen.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint nem egy dologról beszél a bizottság. Ezért kérdésként
teszi fel, hogy a Szekszárd névről vagy a címerről szól-e az előterjesztés.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Szekszárd címeréről van szó.
Máté Péter elnökhelyettes: Tehát arról van szó, hogy Szekszárd város címerét engedély nélkül senki
sem helyezheti rá termékére?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Elfogadásra javasolja a bizottságnak az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 387/2016. (XI. 22.) határozata
a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név használatáról szóló
26/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név
használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (…….) önkormányzati
rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Máté Péter elnökhelyettes: Miért van szükség a rendelet hatályon kívül helyezésére?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: A jogszabályi környezet megváltozott. A Közgyűlés 1996ban alkotta meg ezt a rendeletét, azóta az Országgyűlés elfogadta az viziközmű-szolgáltatásról szóló
törvényt, amely a Kormányt határozza meg végrehajtási rendelet megalkotására. A végrehajtásra
vonatkozó kormányrendelet el is készült. Az önkormányzat most hatályos rendelete a fogyasztó és a
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szolgáltató közötti viszonyt szabályozza, amit a törvény és a kormányrendelet is tartalmaz, tehát nincs
az önkormányzatnak felhatalmazása arra, hogy a tárgykörben rendeletet alkosson.
Máté Péter elnökhelyettes: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 388/2016. (XI. 22.) határozata
a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló
3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi
megbízott választására
(338. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Siófok polgármestere, aki a Dél-Balatoni és Sióvölgyi
Nagytérségi Konzorcium Gesztora, megkereséssel fordult a tagönkormányzatokhoz, és kérte, hogy a
konzorcionális szerződés módosításának megfelelően válasszák meg kistérségenként a kistérségi
megbízottat a Konzorciumi Tagi Tanácsba. November harmadikán tartotta ülését a Szekszárd és
Környéke Hulladékgazdálkodási Kistérség, ahol Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
lett térségi megbízottá választva. Helyettese pedig Appelshoffer Ágnes, Tolna Város polgármestere
lett. Ezt a döntést a tagönkormányzatoknak is meg kell erősítenie.
Máté Péter elnökhelyettes: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 389/2016. (XI. 22.) határozata
térségi megbízott választásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi
Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott választására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Részben azokat a kormányzati döntésből adódó módosításokat
tartalmazza a költségvetési rendelet módosítása, amelyek már lezajlottak és szükségesek, így például
a szociális ágazatban az ágazati pótlék jogcímén kapott plusz finanszírozást az önkormányzat, ami
kiosztásra került a védőnők körében. Az önkormányzat saját hatáskörében hozott módosításait is
tartalmazza a rendelettervezet: a nagyobb tételek között említi meg a KSC-nek megítélt visszatérítendő
támogatást. Formai módosítás az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a feloldása egy
kedvezőbb, magasabb kamatú ajánlat miatt. A könyvelési szabályok miatt ilyenkor vissza kell vezetni a
körülbelül másfél milliárd forintos lekötést, és a módosításba be kell építeni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez egy három milliárd forintos pénzösszegről indult?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Most körülbelül másfél milliárd forint. Ennek van 22 millió forintos
hozama. A következőnek mennyi lesz a hozama?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Eddig 2,5% volt az éves kamat, ami garantált. Ennél lehet több is,
kevesebb viszont nem. Az önkormányzat 3,25%-os kamatra kapott ajánlatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 390/2016. (XI. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 41 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 391/2016. (XI. 22.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Babits Mihály Kulturális Központ által kért
kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a
nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 25.
dr. Molnár Kata jegyző

12. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola selejtezési kérelme
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 392/2016. (XI. 22.) határozata
a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 25.
dr. Molnár Kata jegyző

13. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 393/2016. (XI. 22.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által
kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a
nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 25.
dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata selejtezési kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 394/2016. (XI. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 25.
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására
(340. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Kővári László elnök az ülésterembe megérkezik 13 óra 44 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Frey Tímea osztályvezető: Az önkormányzat idén már sikerrel pályázott és valósított meg első
világháborús témában pályázatot. November harmadikán megnyílt egy új lehetőség, melynek
keretében hadisírok, hősi temető, emlékpark és emlékművek rendbe tételére van lehetőség. Az
alsóvárosi temetőnél lévő első világháborús emlékművet az önkormányzat önerőből részben már
felújította. Ebből a pályázati forrásból további felújításokra lenne lehetőség: a homokkő táblákat
mészkő táblára lehetne cserélni, a temető bejáratánál információs táblát lehetne elhelyezni, illetve
kapcsolódó kertészeti munkálatokat lehetne elvégezni. A benyújtás feltétele a közgyűlési határozat. A
pályázatra egy keretösszeg áll rendelkezésre, ami a kimerülésig tart.
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 395/2016. (XI. 22.) határozata
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16
kódszámú pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
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Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(345. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: A Közbeszerzési Terv egy tétellel való bővítését javasolja elfogadásra: a
Modern Városok Program keretében már támogatásra ítélt távvezeték kiépítésének a tervezését.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egyetlen egy műszaki tervező sem erősítette meg ennek a technológiai
megoldásnak az életképességét. A beruházás pénzösszegéből pedig akár 50 darab 50 négyzetméteres
lakást magába foglaló háztömb teljes hőszigetelését meg lehetne oldani, ami örökös lenne.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A tanulmányokból és a szakirodalomból vannak olyan ismeretei, amelyek
kimondják, hogy ilyen hosszú távú távhővezeték megépítése mindenhol gazdaságos volt. Lakótelepek
fűtésére ilyen hosszú távú vezeték Magyarországon sehol sem működik. Már évtizedekkel ezelőtt is
gazdaságosnak vélték a megoldást a tanulmányok.
Kővári László elnök: Finnországban tartózkodása során tapasztalta, hogy 30 kilométeres szakaszokon,
teljesen más hőmérsékleti viszonyok mellett is sikeresen működő technológiáról van szó.
Máté Péter bizottsági tag: Ma már olyan csőszigetelésekről lehet beszélni, ahol a veszteség
tizedszázalékos.
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 396/2016. (XI. 22.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési
Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök
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17. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(343. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. vezérigazgatója
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt-nek meg
kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Mérey utcában hogyan oldódhatna meg a közműcsere.
Mert ameddig a közműcserére nem kerül sor, addig nem célszerű az utat felújítani.
Máté Péter bizottsági tag: A Fejlesztési Tervet az önkormányzat állította össze?
Märcz László igazgatóságvezető: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. figyelembe kellene, hogy vegye
az önkormányzat javaslatait.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel az E.R.Ö.V
Víziközmű Zrt.-t, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy miként oldódhatna meg a Mérey
utcában a közműcsere.
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 397/2016. (XI. 22.) határozata
a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési
Tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés
kérje fel az E.R.Ö.V Víziközmű Zrt-t, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét,
hogy miként oldódhatna meg a Mérey utcában a közműcsere.
Határidő:
Felelős:

2016. november 24.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda, Perczel
Mór utcai tagintézményének 4 db vizesblokk felújítása és a Szent-Györgyi Albert utcai
tagintézményben 1 db vizesblokk felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos eljárás eredménye
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Märcz László igazgatóságvezető: Öt darab vizesblokk felújításáról van szó, négy darab a Perczel
utcában, egy pedig a Szent-Györgyi Albert utcában helyezkedik el. Ezek azok az óvodák, amelyekre
eddig még semmilyen pályázati pénzt nem költött az önkormányzat. A vezetékek, burkolatok,
nyílászárók felújítására kerülne sor.
Máté Péter bizottsági tag: Az iskolák 2017. január 1-jétől átkerülnek a KLIK-hez, az óvodák viszont az
önkormányzat fenntartásában maradnak. Ezért úgy gondolja, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet
kell, hogy fordítson az óvodákra.
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 398/2016. (XI. 22.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
Gyermeklánc Óvoda, Perczel Mór utcai tagintézményének 4 db vizesblokk
felújítása és a Szent-Györgyi Albert utcai tagintézményében 1 db vizesblokk
felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási
szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
Gyermeklánc Óvoda, Perczel Mór utcai tagintézményének 4 db
vizesblokk felújítása és a Szent-Györgyi Albert utcai tagintézményben 1
db vizesblokk felújítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő T-Build
Kft-vel (7100 Szekszárd Napfény u. 24.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
19. napirendi pont:
A Tolna Megyei Kormányhivatal kérelme
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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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 399/2016. (XI. 22.) határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatal kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
eljárva a Tolna Megyei Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd, Augusz Imre u.
7.) a pályaválasztási kiállítás megrendezése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterülethasználati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. december 10.
Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Frey József kérelme
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező 10.000 forint megfizetését sokallja, ami havonta körülbelül
800 forint díjfizetési kötelezettséget jelent.
Märcz László igazgatóságvezető: Az adott területen több ilyen beálló is van.
Máté Péter bizottsági tag: Ha megáll valaki a városban, és három órát parkol, akkor is kifizet körülbelül
800 forintot.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem helyénvaló a kérelem támogatása.
Máté Péter bizottsági tag: Ha nem tud a kérelmező havi 800 forintot fizetni, akkor bontsa le a gépkocsi
beállót, és adja vissza a területet az önkormányzatnak.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kérelem támogatása feszültséget okozna másoknál.
Máté Péter bizottsági tag: Ha a 10.000 forintot sokallja, akkor fizesse meg a tényleges, 138.840
forintos összeget.
Märcz László igazgatóságvezető: Akkor a többieknek is meg kell fizetni a 138.840 forintot?
Máté Péter bizottsági tag: A többiek elfogadták a 10.000 forint díjfizetési kötelezettséget?
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Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ha a többiek elfogadták, és fizetik a díjat, akkor nekik nem kell az eredeti
árat megfizetni. A kérelmezőnek tudnia kellett, hogy milyen teherrel veszi meg a területet.
dr. Mezei László bizottsági tag: Azonos elbánásra van szükség, ezért a kérelmet el kell utasítani.
Märcz László igazgatóságvezető: Tájékoztatni kellene a kérelmezőt, hogy mennyi lenne eredetileg a
kötelezően fizetendő összeg.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását, továbbá javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal
tájékoztassa a kérelmezőt, hogy amennyiben a 10.000 forint összegű díjat nem fizeti meg, a gépkocsi
beálló elbontására kötelezi az önkormányzat.
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 400/2016. (XI. 22.) határozata
Frey József kérelméről
1. 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 Frey Józsefnek (7100 Szekszárd, Napfény u. 56.) a fedett
gépkocsi beálló után fizetendő közterület-használati díj mérséklésére
benyújtott kérelmét nem támogatja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a
kérelmezőt, hogy amennyiben a 10.000 forint összegű díjat nem fizeti
meg, a gépkocsi beálló elbontására kötelezi az önkormányzat.
Határidő: 2016. december 5.
Felelős:
Märcz László igazgatóságvezető
21. napirendi pont:
Rotary Club kérelme
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A tavalyi évben is jól sikerült az adománygyűjtés. Jelzi, hogy a szavazásban nem
vesz részt.
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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:
(Kővári László elnök a szavazásban személyes érintettség miatt nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 401/2016. (XI. 22.) határozata
a Rotary Club kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a
Rotary Clubnak (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 18-20.) a Garay téren lévő
pavilon bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a
pavilon bérleti díjának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. december 5.
Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Dienes Valéria Általános
Iskola éttermének bővítése, felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
eljárás eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: 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 402/2016. (XI. 22.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
Dienes Valéria Általános Iskola éttermének bővítése, felújítása” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási
szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Dienes
Valéria Általános Iskola éttermének bővítése, felújítása” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Adri Épker Kft-vel (7100 Szekszárd Tinódi u.
4.) kössön szerződést.
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2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
23. napirendi pont:
Egyebek
Máté Péter bizottsági tag: A bizottságnak rendelkeznie kell a 2016. évi bizottsági keretből fennmaradó
összeg sorsáról. Egy mindenki által elfogadható célra kellene fordítani az összeget, hasonlóan a
múltkori csúszdavételhez. Valami maradandó dologra kellene költeni az összeget, ami a város javát
szolgálná.
Kővári László elnök: Mekkora összegről van szó?
Feri Blanka osztályvezető: 707.213 forintról.
Kővári László elnök: Egy igazán komoly dologra nem elegendő ez az összeg. A bizottság korábban
elkülönített klímatelepülési programra egy millió forintot. Az összegből csapadékvíz-gyűjtőkre volt a
legnagyobb kereslet. Javasolja, hogy a bizottság csapadékvíz-gyűjtőkre adjon 100.000 forintot. Most
kell dönteni a bizottsági keret sorsáról?
Máté Péter bizottsági tag: Igen. Más javaslatot fogalmaz meg a fennmaradó összeg sorsára: évelő
növényeket kellene ültetni vagy egy adott területre, vagy különböző helyekre a városban. Fel kellene
kérni a városi kertészt, hogy tegyen javaslatot a növények ültetésének helyszínére és módjára. Most
kell dönteni a helyszínekről is?
Feri Blanka osztályvezető: Elegendő, ha a bizottság határozatában elkülöníti az összeget évelő
növények ültetésére. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság pedig 2016. december 31-ig
gondoskodik a megrendelésről.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2016. évi bizottsági keretből fennmaradó 707.213
forintot különítse el évelő cserjék és fák ültetésére, továbbá javasolja, hogy a bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen javaslatot a növények ültetésének helyszínére és módjára.
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 403/2016. (XI. 22.) határozata
a 2016. évi bizottsági kereten lévő összeg felhasználásáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi bizottsági kereten lévő 707.213 forint
összeget évelő cserjék és fák ültetésére különíti el.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegyen javaslatot a
növények ültetésének helyszínére és módjára.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős:
Märcz László igazgatóságvezető
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.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 15 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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