SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-6/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. április 17. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Schmidt Krisztián osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére, és zárt ülés keretei között
tárgyalja meg a „Javaslat a 2018. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére” tárgyú szóbeli
előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által működtetett,
Szekszárd és a társult községek közös központi háziorvosi ügyelete részére személyszállítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető
2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Szekszárdon, a Szent I. tér 11-13. sz. előtt kijelölt
gyalogátkelőhelyen
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
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7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú
autóbusz vonalhálózat, menetrend és tarifarendszer felülvizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
8. napirendi pont:
A Frissten Sütőipari Kft. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I.
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
12. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
13. napirendi pont:
Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
14. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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1. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által működtetett,
Szekszárd és a társult községek közös központi háziorvosi ügyelete részére személyszállítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető
Kővári László elnök: Lovrity Attiláné intézményvezető távollétében ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Már nem először fordult elő, hogy több olyan ajánlatot is kért az
önkormányzat, amelyre nem érkezett válasz. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van már munkája, és
nincs kapacitás további feladatok elvégzésére.
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 104/2018. (IV.17.) határozata
a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi
Gondnoksága által működtetett, Szekszárd és a társult községek
közös központi háziorvosi ügyelete részére személyszállítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázat eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi
Gondnoksága által működtetett, Szekszárd és a társult községek
közös központi háziorvosi ügyelete részére személyszállítási
szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy
érvényes ajánlatot az EURO Fuvarszervező Bt. (7100 Szekszárd,
Keselyűsi út 15.) tett;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az ajánlatot tevő EURO
Fuvarszervező Bt-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 15.) kössön
szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőt, továbbá felhívja a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 21.
dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei
Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(60. 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 105/2018. (IV.17.) határozata
irodaszer
beszerzéséről
a
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.215-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében irodaszer
beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a pályázati felhívás alapján a piaci ár
igazolásához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 18.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Szekszárdon, a Szent I. tér 11-13. sz. előtt kijelölt
gyalogátkelőhelyen
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Teljes mértékben egyetért a pályázat benyújtásával.
Máté Péter bizottsági tag: A Bűnmegelőzési Tanács ülésén a Közbiztonsági Tanácsadó Testület
elnökének a helyettesítését látta el. Érdekes videót látott az ülésen. Lejátszották a térfigyelő kamerák
felvételeit. Elmondja, hogy félelmetes volt, amit látott. A baleseteknél a gyalogosok is hibáztak, mert
nem néztek körül.
Kővári László elnök: Hiába egyértelmű, hogy kinek van elsőbbsége, mindenkinek körül kell néznie, és
nagyon körültekintően kell eljárnia a saját érdekében.
Szegedi Attila bizottsági tag: A minap a Jysk áruháznál ütöttek el egy fiatal hölgyet. Alapvetően a
közlekedési kultúrával van probléma.
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 106/2018. (IV.17.) határozata
„Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Szekszárdon, a
Szent I. tér 11-13. sz. előtt kijelölt gyalogátkelőhelyen” pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. elrendeli az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása
Szekszárdon, a Szent I. tér 11-13. sz. előtt kijelölt
gyalogátkelőhelyen” című pályázati felhívásra a pályázat
benyújtását a Generali a Biztonságért Alapítványhoz;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök
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2. felhívja a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására és a
szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos
döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. április 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62. 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 107/2018. (IV.17.) határozata
az „Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek
részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát,
krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c.
pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az
„Adásvételi
szerződés
gépkocsi
beszerzésére
”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást,
utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat,
biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók
feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a Pólus Autóház Kft. adta;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök
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2. jóváhagyja, hogy a Humánszolgáltató Központ a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Pólus Autóház Kft-vel (7100 Szekszárd, Szőlőhegy u.
2/B) kössön adásvételi szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
Humánszolgáltató Központ vezetőjét az adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgató

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(63. 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 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 108/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az I. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-16SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde fejlesztése”
című pályázat megvalósításához szükséges tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására)
tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
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Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
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 109/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az II. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.116-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde
fejlesztése
Szekszárd
Szőlőhegyen”
című
pályázat
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a harmadik 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 110/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az III. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.116-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című pályázat
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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Az elnök szavazásra teszi fel a negyedik 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 111/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról IV.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az IV. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.416-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése”
című projekt megvalósításához szükséges tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására)
tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel az ötödik 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 112/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról V.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az V. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.416-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Szekszárd rendezvényei
infrastrukturális hátterének fejlesztése” című pályázat
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a hatodik 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 113/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról VI.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az VI. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.6.116-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Új orvosi rendelő
létrehozása” című pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
12
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Turisztikai Non-Profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a hetedik 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 114/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról VII.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az VII. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.6.116-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt”
című pályázat megvalósításához szükséges tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására)
tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnök szavazásra teszi fel a nyolcadik 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 115/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról VIII.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az VIII. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.6.116-SE1-2017-00003
azonosítószámú,
„Ügyeleti
központ
kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-Profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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Az elnök szavazásra teszi fel a kilencedik 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 116/2018. (IV.17.) határozata
a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával,
tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról IX.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében
nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos
feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy az IX. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.3.216-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása” című
pályázat megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: A kérelmezőnek van egy halmozottan fogyatékos gyermeke.
Rendszeresen eltiltják a kérelem tárgyát képező parkolótól, mondván, hogy a parkoló az Idősek
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Otthonához tartozik. Amikor szabad a parkoló, és be szeretne állni oda, akkor folyton jelzik neki, hogy
nem állhat oda.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint nem tilthatják meg a kérelmezőnek a parkolást. A
parkoló véleménye szerint nem annyira kihasznált, ő ugyanis mindig üresnek látja.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Főként áruszállításra használják. Ha a kérelmező egész nap ott
állhatna abban a parkolóban, akkor az időseket nem tudnák szállítani.
Máté Péter bizottsági tag: Mozgáskorlátozott igazolványt csak nagyon indokolt esetben állítanak ki.
Kővári László elnök: Úgy látja az előterjesztésből, hogy a Városüzemeltetési- és Fejlesztési Igazgatóság
javasolja a kérelem támogatását.
Máté Péter bizottsági tag: Részben támogatja az igazgatóság a véleménye szerint. Elmondható, hogy
az utóbbi időben a város több pontján is üresen állnak a mozgáskorlátozott parkolók. Véleménye
szerint nincs joga senkinek arra, hogy a kérelmezőnek megtiltsa a parkolást.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy a kérelmet nem kellene támogatni, tekintettel arra, hogy a
kérelmező jogosult a parkoló igénybevételére.
Máté Péter bizottsági tag: A parkolás jogszerűségéről tájékoztatni kellene azt a személyt is, aki elküldte
a kérelmezőt.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha a kérelmezőnek küld a hivatal egy tájékoztatót arról, hogy jogosult ott
parkolni, akkor ezt fel tudná mutatni annak, aki megpróbálja elküldeni onnan.
Schmidt Krisztián osztályvezető: A hölgy jelezte, hogy neki az is elegendő lenne, ha kapna egy ilyen
jellegű papírt.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását. Javasolja továbbá, hogy a bizottság kérje fel a
Polgármesteri Hivatalt egyrészt arra, hogy állítson ki a kérelmező részére hivatalos dokumentumot,
amely a kérelmező jogszerű parkolását igazolja a kérelem tárgyát képező parkolóhelyen, másrészt
pedig arra, hogy tájékoztassa a Mikes u. 1. számú ingatlan gondnokát és közös képviselőjét a kérelmező
parkolásának jogszerűségéről.
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 117/2018. (IV.17.) határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely kijelölésére
irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
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melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Mikes utca 1. alatti lakosnak a
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy
1. tájékoztassa a kérelmezőt a kérelmének elutasításáról;
2. állítson ki a kérelmező részére hivatalos dokumentumot, amely a
kérelmező jogszerű parkolását igazolja a kérelem tárgyát képező
parkolóhelyen;
3. tájékoztassa a Mikes utca 1. számú ingatlan gondnokát és közös
képviselőjét a kérelmező parkolásának jogszerűségéről.
Határidő:
Felelős:

2018. május 17.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú
autóbusz vonalhálózat, menetrend és tarifarendszer felülvizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető: December 31-én lejár a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel (a
továbbiakban: DDKK) az önkormányzat szerződése. A szerződést nem lehet meghosszabbítani,
tekintettel arra, hogy két évvel ezelőtt egyszer már meg lett hosszabbítva. Fél évvel a szerződés lejárata
előtt ki kell írni a közbeszerzési eljárást. A Polgármesteri Hivatal arra az álláspontra jutott, hogy célszerű
lenne ezzel egyidejűleg felülvizsgálni a helyijáratos menetrendet is. A polgármester úr és a jegyző
asszony is egyeztetett a pályázókkal. A legjobb árajánlatot a Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont adta.
A cég egy igen komoly felülvizsgálatot ígért: a top 50 vállalkozót, valamint 1.000 embert megkérdeznek,
továbbá mindenhova eljuttatnak szórólapot, megvizsgálják a forgalomszámlálásokat, valamint
végeznek is forgalomszámlálást. Elmondja, hogy a napokban érkezett meg a hivatalba a DDKK
beszámolója, amelyből kiderült, hogy 160 millió forintos veszteséget termelt a helyi tömegközlekedés.
Máté Péter bizottsági tag: Nincs szükség akkora közvélemény-kutatásra. A buszok a járatok felében
egy-két utassal közlekednek. Azt kérdezi az osztályvezetőtől, hogy találkozott-e a cég képviselőjével.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Alkalmas a feladat elvégzésére a cég?
Schmidt Krisztián osztályvezető: A minisztériumhoz tartozik a cég, amely már több tíz éve ezzel a
tevékenységgel foglalkozik. Elmondja, hogy az emberek 50%-a eltűnt a buszokról.
Máté Péter bizottsági tag: Azért, mert nem jól sikerült a menetrend.
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Kővári László elnök: Annak idején a város támogatta a sűrűbb járatok bevezetését, mert úgy gondolta,
hogy akkor több utas veszi igénybe a szolgáltatást. Sajnos ez nem így lett. Az autók száma viszont
növekedett. Reggelente nem tud lejönni a Babits Iskolától, mert mindenhol autók állnak.
Máté Péter bizottsági tag: Jelezte már a bizottság korábbi ülésén is, hogy nem érti, hogy a Dienes
Valéria Általános Iskola előtti buszmegálló miért lett megszűntetve. Ez a buszmegálló átkerült a Holub
utcába. Mikor megkérdezte a szakértőt, hogy erre miért került sor, azt a választ kapta, hogy 500
méteres körzetben van buszmegálló, így az iskola elé nem kell.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Több olyan hely is van a városban, ahol 500 méteren belül több buszmegálló
is van.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a reggeli araszolás is borzalmas. Szekszárd város anno
úgy épült fel, hogy a két tengely metszette egymást. Ebből a tengelyből most az egyik kikerült, így a
Garay teret csak egy kilométeres kerülővel lehet kiváltani.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Esetleg a Szent László körforgalmat kellene megvizsgálni. A pékség
előtti terület úgy lett kitalálva, hogy a jobbra kanyarodóknak ne kelljen bemenniük a körforgalomba.
Mivel behajtani tilos tábla van, meg fekvőrendőr, ezért ők is bemennek a körforgalomba. Ezzel a
javaslattal kapcsolatban készít majd egy előterjesztést a bizottság következő ülésére.
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 118/2018. (IV.17.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási
területén a helyi közforgalmú autóbusz vonalhálózat, menetrend és
tarifarendszer felülvizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz
vonalhálózat, menetrend és tarifarendszer felülvizsgálata”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
legkedvezőbb
ajánlatot
a
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KUTATÓKÖZPONT (albert.gabor@kti.hu) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
KUTATÓKÖZPONTTAL
(albert.gabor@kti.hu) kössön szerződést;
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Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

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

2018. április 18.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A Frissten Sütőipari Kft. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A cég eddig mentesült a díj megfizetése alól?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Nem, még évekkel ezelőtt került megállapításra a
közterület-használati díj.
Máté Péter bizottsági tag: Ez az összeg kevesebb, mint amit a jelenlegi rendelet alapján fizetniük
kellene.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: A jelenlegi rendelet alapján nem kell, hogy közterülethasználati díjat fizessen a cég azért, mert erre a tevékenységre nem adható ki engedély. A cég az
engedélyt még az előző polgármester úrtól kapta meg. Az idei évi kérelemben ennek a díjnak a
mérséklését kéri a cég.
Máté Péter bizottsági tag: Annak a díjnak a mérséklését kérik, amelyet eddig kellett fizessenek?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint abból nem kellene már engedni.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: A jegyző asszonnyal egyeztetett a kérelemmel
kapcsolatban. A hatályos szabályozás alapján, ha a rendelettől eltérő közterület-használat áll elő, akkor
az engedélyezés megállapítása jegyzői ellenjegyzéssel történik. Jegyző asszony azt szeretné, ha a
kérdésben a bizottság hozna döntést.
Kővári László elnök: Van egy összeg, amelyet most kellene, hogy fizessen a cég. Ez az összeg hány
százaléka a korábban megállapított összegnek?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: A korábbi összeget tíz éven keresztül fizette. Most
történt a rendeletben január 1-jétől egy 5%-os emelés. Tekintettel arra, hogy a kérelmező csökkentést
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kért, az előterjesztést úgy készítette el, hogy az eredeti összegre 3%-os emelést számolt. Így emelkedik
az az összeg, amelyet meg kell, hogy fizessen a kérelmező, de mégis le lesz csökkentve. 2017-ben 2.600
forintot kellett fizessen a cég, az új számítás alapján idén 2.678 forintot kellene, hogy fizessen a cég a
gépkocsira egy nap alatt. 2011 óta fizeti egyébként a cég ezt a 2.600 forintos összeget.
Kővári László elnök: Véleménye szerint nagy forgalma van a cégnek.
Máté Péter bizottsági tag: Egy kilo kenyér körülbelül 260 forint. 10 kenyér árába kerül egy napra a
közterület-használati díj. Csökkentést nem javasol. Ugyanakkor véleménye szerint fontos a városnak,
hogy a cég továbbra is ott legyen a gimnázium sarkán. Ezért arra tesz javaslatot, hogy továbbra is a
2.600 forintos díj legyen megállapítva.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Egyetért ezzel a javaslattal. Szeretné, ha az értesítésben megfogalmazásra
kerülne, hogy a bizottság támogatja az ottani kereskedelmi forgalmat, így nem kívánja emelni a díjat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelmet ne támogassa. Javasolja továbbá, hogy a bizottság tegyen javaslatot a polgármester úrnak
arra, hogy a közterület-használat díja a továbbiakban is a 2.600,- Ft/gk/nap összeg figyelembe vételével
kerüljön megállapításra.
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 119/2018. (IV.17.) határozata
a Frissten Sütőipari Kft. közterület-használati díj mérséklésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva,
1. a Frissten Sütőipari Kft. sütőipari termékek álló gépjárműből történő
árusítása okán benyújtott, közterület-használati díj mérséklésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja;
2. javasolja a polgármesternek, hogy a közterület-használati díj 2.600,Ft/gk/nap összeg figyelembevételével kerüljön továbbra is
megállapításra.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető
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9. napirendi pont:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: 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 120/2018. (IV.17.) határozata
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének közterülethasználati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezetének, az elsősegélynyújtás népszerűsítését szolgáló
rendezvénye kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 121/2018. (IV.17.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
„Triál verseny” elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I.
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: 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 122/2018. (IV.17.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.
a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 100.000,- Ft támogatást
nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. részére az Eger-Szekszárd
Bikavér Párbaj megrendezésére;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
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Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: 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 123/2018. (IV.17.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.
a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 232.000,- Ft támogatást
nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. részére a Magyar Sommelier
Bajnokság megrendezésére;
Határidő:
Felelős:

2018. április 17.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Egyebek
Szabó Zsolt bizottsági tag: Jelzi, hogy nem működik a Piac térnél a parkoló helyeket jelző lámpa
körülbelül egy hete. Állandóan 59 szabad helyet mutat. Valamit kellene tenni a hiba elhárítása
érdekében.
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Kővári László elnök: A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t figyelmét kell erre felhívni. Jelzi, hogy tájékoztatja
a cég ügyvezető igazgatóját.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 óra 03 perckor berekeszti. A bizottság zárt
ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző

24
0417jkv

