SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-18/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. szeptember 27. napján (szerdán) 13 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Dr. Mezei László bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Zaják Rita képviselő
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Albrecht László rendőrségi százados
Badacsonyi László a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesület elnöke
Szabó Andrea a PANNONSZALMA Kft. képviselője

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Vállalkozási
szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd”
című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló marketing tevékenységgel
kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye című írásbeli
előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére „A
PANNONSZALMA Kft. kérelme” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energia- hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó konzorciumi
megállapodás módosítása
(226. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése
(237. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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5. napirendi pont:
TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz konzorcium
létrehozása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül játszótér kialakítására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
8. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló marketing
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesülettel
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Badacsonyi László a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke
10. napirendi pont:
Kérelem fekvőrendőr kihelyezésére a Liszt Ferenc utcában
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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11. napirendi pont:
Kérelem KRESZ tükör kihelyezésére a Tompa utcában
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Kérelem a Wesselényi utca 12. szám előtti mozgáskorlátozott parkoló megszüntetésére
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint egyes függelékeinek a módosítására
(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
14. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadásáról (tervezet)
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(231. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
16. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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17. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint a
Szekszárdi Turisztikai Nkft. felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása
(220. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
18. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának
benyújtásához
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
19. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és levéltár
beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének
elfogadására
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
20. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
21. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
22. napirendi pont:
Véleményezés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának
egyeztetési eljárásában
(217. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
23. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
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(221. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
24. napirendi pont:
A PANNONSZALMA Kft. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
25. napirendi pont:
A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
26. napirendi pont:
A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
27. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
28. napirendi pont:
Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
29. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
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Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
31. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
32. napirendi pont:
Az Ács - Állványozó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
33. napirendi pont:
Az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
34. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2017. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
35. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
36. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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ZÁRT ÜLÉS:
37. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyására
(223. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
38. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft. működésével kapcsolatos döntésekre
(224. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására
(229. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat a pályázatot a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében nyújtaná be
fenntartható városi mobilitási terv elkészítésére. A SUMP az integrált megközelítésre épül, és
az összes közlekedési mód fejlesztését célozza. A beruházások mellett szemléletformáló
tevékenységet is megvalósít. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 29.
dr. Mezei László bizottsági tag: Bízik abban, hogy ebben a programban szerepelni fog egy
olyan tevékenység is, ami a szekszárdi kerékpáros közlekedést átvilágítja, átgondolja,
felülvizsgálja és jelentősen átalakítja. Máté Péter bizottsági tag a bizottság korábbi ülésén
elmondta személyes tapasztalatait a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban. Erre hivatkozva
javasolná a kerékpáros közlekedés átgondolását. Ha az ember elindul a kerékpárúton, 170
méter után le kell, hogy szálljon a kerékpárjáról, és át kell, hogy tolja a kereszteződésnél, majd
megint felül, és újra le kell, hogy szálljon. Véleménye szerint ennek nincs értelme. Annak sincs
értelme, hogy ezek a kerékpárutak keresztezik az autóutakat, járdákat. Szeretné, ha
figyelembe vennék a javaslatait.
Máté Péter bizottsági tag: Arról van szó, hogy a meglévő kerékpárúton a Béri Balogh Ádám
utcában az egyik kereszteződésnél le kell szállni a kerékpárról, míg a másiknál nem. Ez nem
életszerű, mert megtéveszti a kerékpárost, egy gyermeknek pedig nem lehet megtanítani ezt
a fajta közlekedést. Véleménye szerint minimális költségráfordítással meg lehetne oldani a
problémát.
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Kővári László elnök: Elmondja, hogy délelőtt tartotta a Közbiztonsági Tanácsadó Testület (a
továbbiakban: Testület) az ülését. A napirendi pontok között szerepelt egy kerékpáros
közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés, benne a Béri Balogh Ádám utcával. A Testület levette
napirendjéről ezt az előterjesztést, mert úgy ítélte meg, hogy sok tisztázatlan kérdés van még
ezzel az üggyel kapcsolatosan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 278/2017. (IX.27.)
határozata
a TOP-6.4.1-16 kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.4.1-16
kódszámú, „SUMP Szekszárd” című pályázat benyújtására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energia- hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat szintén szeptember 29-i
határidővel szeretné benyújtani ezt a TOP-os pályázatot, amely a Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule energetikai korszerűsítésére irányul. A pályázati felhívás változott a Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítésével kapcsolatos pályázathoz képest. Sajnos a
nyár folyamán egy olyan feltételrendszer került megállapításra a pályázatban, amely rögzíti,
hogy minden megkezdett másfél millió forint támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG
megtakarítást szükséges vállalni. A projekt keretében 507 millió forint áll az önkormányzat
rendelkezésére. Az önkormányzat ehhez 174 tonna ÜHG megtakarítást tud vállalni. Ez azt
jelenti, hogy ebben az esetben az 507 millió forintos projekt költségvetéshez 261 millió forint
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támogatást tud társítani az önkormányzat. Ez alapján még 246 millió forint önerőt kell, hogy
biztosítson az önkormányzat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a 246 millió forintos önerő be van tervezve a
költségvetésbe, vagy egy váratlan kiadást jelent?
Máté Péter bizottsági tag: Ez a jövő évi költségvetést érinti, ha a Közgyűlés elfogadja a
határozati javaslatot.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jelentős a készpénz igénye ennek az energetikai
ésszerűsítésnek. A városnak a költségvetésében a vállalt pénzügyi feladatokhoz túlzottnak
tartja. Hitelből, saját erőből vagy adóból tervezi az önkormányzat kifizetni ezt az összeget?
dr. Molnár Kata jegyző: A tervezéskor fel kell, hogy mérjék a többletbevételeket és a
kiadásokat. Jelenleg még nem tartanak a jövő évi költségvetés tervezésénél, de az ősszel
elindul a folyamat. Ezt követően a Közgyűlés majd dönt arról, hogy milyen forrás terhére lehet
ezt az összeget vállalni. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan már jelezte problémáját, miután
változott a pályázati felhívás. Egy nagyon jelentős, nem tervezett önerőről van most szó.
Jelezték, hogy ezzel kapcsolatosan szeretnének egyeztetni. A pályázat benyújtásának
határideje szeptember 29-e. Ez az előterjesztés később került kiküldésre, tekintettel arra, hogy
a részleteket még az utolsó pillanatban is egyeztette a hivatalon belül a kollégáival. Jelzi, hogy
a pályázat benyújtását követően van még lehetőség a pályázat visszavonására.
dr. Mezei László bizottsági tag: El kell még dönteni, hogy van-e olyan pályázat, ami fontosabb
ennél a pályázatnál.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy jelenleg nem tervez az önkormányzat
hitelfelvételt ezzel a pályázattal kapcsolatban.
Kővári László elnök: Tekintettel arra, hogy a határidő nagyon közeli, dönteni kell.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 279/2017. (IX.27.)
határozata
a TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az önkormányzati tulajdonú
épületek, intézmények, infrastruktúra energia- hatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott
használatának ösztönzése című felhívásra a szekszárdi Dienes
Valéria
Általános
Iskola
Grundschule
energetikai
korszerűsítése pályázat benyújtásáról
10
0927jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.5.1-16 kódszámú, Az
önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra
energia- hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló
energiaforrások fokozott használatának ösztönzése című
felhívásra a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule energetikai korszerűsítése pályázat benyújtása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekthez kapcsolódó konzorciumi
megállapodás módosítása
(226. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 13 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előterjesztésben is megfogalmazásra
került, hogy a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében” című projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A projektfejlesztés kapcsán
körvonalazódott, hogy milyen költségracionalizálásra és a partnerek között milyen
költségátcsoportosításra van szükség. Ez a folyamat történt meg, amit a Magyar Államkincstár,
mint közreműködő szervezet is jóváhagyott. A konzorciumi partneri megállapodásban is ezt
kellett levezetni. A konzorciumi megállapodás módosításának a jóváhagyását kéri a
bizottságtól.
Kővári László elnök: Elég korán sor került a megállapodás módosítására.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 14 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, mert egy projekt előkészítési szakasz
volt eddig, ahol lehetőség volt a részletek pontosítására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 280/2017. (IX.27.)
határozata
a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Szekszárd
Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének
javítása”
című
projekthez
kapcsolódó
konzorciumi
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.7.2-15-SE1-201600001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város és
várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című
projekthez kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése
(237. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az integrált területi programokat, a TOP-os
fejlesztéseket alapozza meg az Integrált Területfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS). Az
ITS elkészítésekor vizsgálat alá kerültek a szegregált, illetve a szegregációval veszélyeztetett
területek is. Az ITS-ben jelenleg szerepel egy térkép, amely tartalmazza a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján a szegregátumokat és a szegregált területeket. Egyetlen egy
szegregátum van nevesítve. A TOP-os pályázatok terén két pályázatot is szeretne benyújtani
az önkormányzat a Patak utcát érintő szegregált területen, így szükségessé válik valamennyi
szegregátum nevesítése.
dr. Mezei László bizottsági tag: Melyik területet javasolja a hivatal?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Két pályázat lesz benyújtva a TOP-os
pályázat keretében. A „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás
keretében a Patak utcában kilenc lakóegységet szeretne felújítani az önkormányzat, míg a
másik pályázat keretében egy felzárkóztató programsorozatot szeretne megvalósítani az
önkormányzat ugyanezen a területen.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Ez „Chicago” környéke?
Kővári László elnök: Nem.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi alapján javasolja a hivatal a Patak utcát? „Chicago”
városrészen miért nem lehet pályázni?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Megvizsgálta a hivatal ezt a területet és a
„Chicago” városrészt is. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra lehet pályázni, és az utóbbi
területen kevesebb önkormányzati tulajdonú terület van. A probléma az, hogy ezek az
önkormányzati tulajdonú területek elszórtan helyezkednek el. Mivel ingatlanvásárlásra
mindössze 2% fordítható, és magántulajdonban lévő felújítást nem támogat a pályázat,
valamint egybefüggő önkormányzati tulajdonú területek sincsenek, így nehéz lenne a projekt
megvalósítása és kivitelezése ezen a területen. Véleménye szerint a tulajdonosok nem
járulnának hozzá a pályázathoz.
Kővári László elnök: A Közgyűlés korábban már döntött erről?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az ITS-t már elfogadta a Közgyűlés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mivel vegyes tulajdonról van szó, amikor először napirendre
került ez a kérdés, már akkor is azt javasolta, hogy tegyen lépéseket az önkormányzat annak
érdekében, hogy felszámolja ezt az állapotot. Három fajta tulajdoni viszony van „Chicagóban”:
van egy nagyon ritka magántulajdon, van vegyes tulajdon, és vannak még olyan ingatlanok,
amelyek összesen négy ember tulajdonában állnak, ugyanis ezek az emberek felvásárolták
ezeket az ingatlanokat. Azért nem tud az önkormányzat pályázattal segíteni ennek a térségnek
az ügyén, mert nincsenek tiszta tulajdoni viszonyok. Tavaly vagy tavalyelőtt javasolta, hogy
próbálkozzon meg az önkormányzat a tiszta tulajdoni viszonyokkal, de nem lett belőle semmi.
Ez a terület minden évben ki fog esni a pályázatokból. Az ott lakók nem tudnak változtatni
ezen a helyzeten, így változtatásokra csak az önkormányzat lehet képes. Kéri képviselőtársait,
hogy találjanak megoldást erre a kérdésre.
Kővári László elnök: Egyetért azzal, hogy megoldást kell találni erre a helyzetre. Bálint Zoltán,
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) ügyvezető igazgatója azt
mondta, hogy szinte lehetetlen megoldást találni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 281/2017. (IX.27.)
határozata
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Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területfejlesztési
Stratégiájának kiegészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának kiegészítése”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz konzorcium
létrehozása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázati
konstrukciót Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megnyitotta TOP értelmében
jogosult kedvezményezetti kör számára. Ez azt jelenti, hogy csak meghatározott szervek,
vállalkozások nyújthatnak be pályázatot. A Lakható Szekszárdért Egyesület szeretne erre a
konstrukcióra pályázni konzorciumban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az
előterjesztésben is jelzett akcióterületen egy felzárkóztató programot szeretne megvalósítani
az egyesület. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 29. A projekt tervezett
elszámolható bruttó összköltsége 50 millió forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 282/2017. (IX.27.)
határozata
konzorcium létrehozásáról a TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó
pályázathoz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.9.1-16 kódszámú, „A
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társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok” című pályázati felhívásra benyújtandó
pályázathoz konzorcium létrehozása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a JETA-89-2016
azonosítószámú „Kutyabarát város” című projekt keretén belül játszótér kialakítására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Értékhatár alatti beszerzés került kiírásra. A
JETA pályázaton belül korábban három darab kutyafuttató került volna megvalósításra,
azonban e helyett kettő kutyafuttató és egy játszótér kerül kialakításra. A játszótér kivitelezése
kapcsán került sor az értékhatár alatti beszerzés lebonyolítására. Három ajánlattevő részére
került megküldésre a felhívás, közülük egy tett ajánlatot. Tekintettel arra, hogy JETA
pályázatról van szó, nincs szükség arra, hogy három ajánlattevő tegyen ajánlatot.
Zaják Rita képviselő: A szerződést mikor módosította az önkormányzat? Mikor született
döntés arról, hogy a három kutyafuttató helyett csak kettő lesz? Az alpolgármestert arra kérte,
hogy röviden mondja el, hogy mik voltak a lépései ennek a kutyafuttatós történetnek, ugyanis
ez a történet elég csúnyán végződött. Akkor kapcsolódott be ebbe a történetbe, amikor a
Wesselényi utcában lakók megkeresték azzal, hogy nem szeretnének kutyafuttatót azon a
területen. A polgármester szavaival élve sikerült megfúrnia a lakosoknak ezt a projektet.
Csütörtöki napon hívta fel az alpolgármester telefonon, és mondta neki, hogy nem lesz
kutyafuttató. Vasárnap találkozott egy hölggyel annak érdekében, hogy találjanak egy másik
helyet ennek a kutyafuttatónak. Csütörtökön jelezte is az alpolgármesternek, hogy szeretné,
ha megoldódna ez a probléma. Vasárnap este elmondta a hölgy, hogy mi az ott lakó
kutyatulajdonosok elképzelése. Hétfőn reggel felhívta az alpolgármestert, hogy van egy új
helyszín, amire azt a választ kapta, hogy megvizsgálják a területet. Kedden reggel visszahívták
telefonon, és közölték vele, hogy módosította a szerződést az önkormányzat. Nem volt
lehetőség kompromisszumos megoldásra. Az a döntés született, hogy egy meglévő, körbe
nem kerített játszótér mellett lesz kialakítva egy körbekerített játszótér. Február 17-én
megjelent a Szekszárdi Vasárnapban, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be. A következő
információ az volt, hogy áll a kerítés. Azt kérdezte az alpolgármestertől, hogy február 17-től
hogy jutott el odáig a helyzet, hogy áll a kerítés, úgy hogy a közvetlen szomszédságból alig pár
embert kérdeztek meg. A február 17-i cikkben a másik helyszín szerepelt. Azért teszi fel itt a
kérdést, mert kérdésére még a mai napig sem kapott választ.
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Kővári László elnök: A kérdéssel kapcsolatban csak a magánvéleményét tudja elmondani.
Egyik nap jön öt ember, hogy ezt szeretné, másik nap újabb öt ember pedig az ellenkezőjét. A
városnak pedig döntenie kell. Véleménye szerint ez történt.
Zaják Rita képviselő: Mit jelent, hogy a városnak döntenie kell?
Kővári László elnök: Azt, hogy lépni kellett az ügyben, és nem lehet hetekig, hónapokig
halogatni a kérdést.
Zaják Rita képviselő: De ki döntött ebben?
Kővári László elnök: A hivatal biztos, hogy utánanézett a felkérésnek megfelelően, hogy mit
kellene, mit lehet egyáltalán tenni az ügyben. Ezért is van most a bizottság előtt az
előterjesztés.
Zaják Rita képviselő: Neki erről az egészről nem volt információja.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hárman őt is megkeresték, és kérték, hogy tegyenek valamit
Rácz képviselő úrral együtt. Véleménye szerint az előkészítésre több időt kellett volna szánjon
a hivatal, és konzultációkat tarthatott volna, valamint fel kellett volna mérni azt is, hogy milyen
fajtájú kutyákat visznek a játszótérre. Úgy érzi, hogy a lakosok nem tudnak a városvezetés
elképzeléseiről. A kérdés nincs bevezetve, nincs előkészítve, és megvitatva sincs.
Képviselőként az emberek kérésére azt tudja tenni, hogy elmondja véleményét erről utólag
különböző fórumokon. A kutyafuttatókat célszerűnek tartja, de azt nem gondolta, hogy egyik
pillanatról a másikra be lesz telepítve a lakótelepre anélkül, hogy az emberek tudnának róla.
Kővári László elnök: Ott sétáltatják a kutyákat.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ők, mint ellenség így kapták meg ezt az ügyet. A lakosok
keresték meg őket.
Kővári László elnök: Nem szeretné, hogy dr. Mezei László bizottsági tag ellenségnek nevezze
magát és a többi ellenzéki képviselőt. Ugyanis nem ellenségekről van szó, hanem ellenfelekről.
Véleménye szerint többször kellene városi fejjel szavazni, és egységesen gondolkodni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 283/2017. (IX.27.)
határozata
a JETA-89-2016 pályázat megvalósításához szükséges játszótér
kialakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a JETA-89-2016 azonosítószámú
„Kutyabarát város” című projekt keretén belül játszótér
kialakítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a T-Build
Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Napfény u.
24.-1/1.) tette;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó T-Build Építőipari és Kereskedelmi Kft –vel (7100
Szekszárd, Napfény u. 24.-1/1) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

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

2017. szeptember 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Zaják Rita képviselő: Szeretné rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy semmiféle választ nem kapott
a kérdésére.
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szekszárd Fenntartható Városi Mobilitási
Tervének elkészítésére közbeszerzési eljárást kell majd indítani, amit a Közbeszerzési Tervnek
is tartalmaznia kell. Ezért van szükség a Közbeszerzési Terv módosítására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 284/2017. (IX.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: A temetőárnyékolók megint az elsők között vannak felsorolva a
Közbeszerzési Tervben. Ez már a harmadik év, hogy nem történik semmi ezzel a kérdéssel
kapcsolatban.
8. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Kerékpárosbarát
Szekszárd” című pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló marketing
tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Értékhatár alatti beszerzés került
lebonyolításra „Kerékpárosbarát Szekszárd” projekt vonatkozásában, a megvalósításhoz
szükséges szemléletformáló marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására. Az
önkormányzat négy ajánlattevő részére küldött ki felhívást. Közülük hárman tettek ajánlatot.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Active Solution Kft. tette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 285/2017. (IX.27.)
határozata
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pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló
marketing tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága
1. a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Kerékpárosbarát Szekszárd” című
pályázat megvalósításához szükséges szemléletformáló
marketing
tevékenységgel
kapcsolatos
feladatok
ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Active
Solution Kft. (2030 Érd, Fényező u. 130.) tette;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Active Solution Kft –vel (2030 Érd, Fényező u. 130.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. október 5.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesülettel
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Badacsonyi László a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnökét. Felkéri az
egyesület elnökét, hogy röviden mutassa be az egyesület tevékenységét.
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Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke: A 2000-es évek elején két
civil szervezetben is tevékenykedett. Abban az időszakban a hatóságok felkérésére többször
vett részt eltűnt emberek, valamint bűncselekmények áldozatainak felkutatásában. Volt
szerencséje együtt dolgozni a miskolci speciális mentőkkel is. Ekkor fogalmazódott meg benne,
hogy egyszer majd létre szeretne hozni egy olyan egyesületet, ami segít a bajba jutott
embereknek. Ezt az elképzelést egy rövid, tizenegynéhány éves felkészülés követte. 2017
elején kezdte el a szervezést. A Szekszárdi Törvényszék május 4-én jegyezte be az egyesületet.
20 alapító tagja volt az egyesületnek, jelenleg viszont már 21-re emelkedett a létszám. Az
egyesületben feladatot végző tagok között található többek között orvos, aki egyben barlangi
mentő is, katasztrófavédelmi dolgozó, aktív rendőr és lelkes civil is. A tagok fő célja, hogy
speciális felkészültségük és ismereteik, felszereléseik, illetve speciálisan képzett mentőkutyák
felhasználásával a közösség számára hasznos tevékenységet folytassanak. Jelenleg szárazföldi
és mentőkutyák bevonásával történő mentést tud végezni az egyesület. Ezt a tevékenységi
kört minél hamarabb szeretnék kibővíteni vízi mentéssel és kötéltechnikai mentéssel is. Ezen
célok megvalósítása érdekében jelenleg is tart a személyi állomány és a mentőkutyák képzése.
Elmondja, hogy júniusban a teljes tagság elvégzett egy alapfokú egészségügyi tanfolyamot,
augusztus 19-én pedig részt vettek egy alapfokú bevezető katasztrófavédelmi oktatáson.
Ennek az oktatásnak a keretében lett aláírva a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
és az egyesület között megszületett együttműködési megállapodás. Ennek a megállapodásnak
köszönhetően még az idei évben el tud végezni az egyesület teljes tagsága egy alapfokú tűzoltó
tanfolyamot. Itt a műszaki mentés alapjainak ismeretét sajátíthatják el, valamint a vízi
mentéshez nélkülözhetetlen szolgálati kishajó vezetői engedélyt szerezhetnék meg. Augusztus
22-én nyújtották be a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságra az együttműködési kérelmüket.
A kezdeményezésüket nagyon pozitívan fogadták. Telefonon már értesítették őket, hogy a
megállapodás aláírásra került. Az egyesület rövidtávú célként tűzte ki egy telephely kiépítését.
Ez a telephely lenne a központi bázisuk, ahol tárolhatnák a jelenlegi felszereléseiket, valamint
itt képezhetnék a személyi állományt és a mentőkutyákat is. Elmondja, hogy a kutyákat
jelenleg a tulajdonosaik otthon tartják, a felszereléseket pedig két különböző helyen tárolják.
Ez riasztás esetén problémát jelent. A személyi állományt jelenleg a katasztrófavédelmi
igazgatóság valamelyik előadótermében képzik. Rövidtávú célként megemlíti még, hogy
szeretné, ha az egyesület tagjai minél több oktatáson tudnának részt venni. Középtávú célja
az egyesületnek a stabil működéshez szükséges anyagi feltételek megteremtése. Van olyan
képzés, amely 278.000 forintba kerül egy személy részére. A riasztásoknál három olyan
személy kell, hogy ott legyen, akinek van ilyen végzettsége. Ezért ezt a képzést minimum öthat emberrel el szeretné végeztetni az egyesület. A vízi mentés két külön részre bontható. A
klasszikus vízi mentéshez vízi mentői tanfolyamot kell elvégezni, amely 116.600 forintba kerül
egy fő részére. Szeretné, ha legalább hat fő elvégezné ezt a tanfolyamot. A vízi mentés másik
része nincs végzettséghez kötve, viszont felszereltség igénye van, ami nem kis összeget jelent.
Körülbelül másfél millió forintról van szó. Középtávú célként szeretne az egyesület egy olyan
kamerát, amellyel sötétedés után is tudnak tevékenykedni, valamint szeretnének még egy
olyan gépjárművet is, amellyel tudnak szállítani hat főt felszereléssel, valamint
mentőkutyákat. Hosszú távú cél az egyesület fenntartása és fejlesztése. Elmondja, hogy eddig
háromszor riasztották a hatóságok az egyesületet. Az első eset 2017 februárjában volt. Ekkor
Mórágyon, egy erdős területen három személy tévedt el, közülük kettő még kiskorú volt. A
keresés sikerrel zárult, mindhárom személy épségben került elő. A második riasztás 2017
20
0927jkv

júniusában volt, amikor a nagy vihar idején eltűnt egy idős férfi. A férfi előkerült, de sajnos
már nem lehetett megmenteni. A legutolsó riasztás szeptember 22-én érkezett: Bogyiszló
dóromláson az üdülő soron tűnt el egy tolnai lakos. Ez a keresés akkor nem vezetett
eredményre, most már viszont tudja az eredményt. Elmondja, hogy szeptember 30-án
nemzeti minősítő vizsgán vesz részt az egyesület a katasztrófavédelem szervezésében a
katasztrófavédelem berkében működtetett Gemenc mentőcsoporttal együtt.
Zaják Rita képviselő: Az említett Gemenc mentőcsoport és az egyesület között mi a különbség,
illetve mi a hasonlóság? Hortai Tamás segíti-e az egyesületet ismereteivel, tapasztalataival?
Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke: A Gemenc mentőcsoport az
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság berkein belül lett létrehozva, mely részben
önkéntesekből, részben hivatásosokból áll, és a katasztrófavédelem üzemelteti. Az ő
egyesülete civil szervezet.
Zaják Rita képviselő: Ha történik valami, akkor ki dönti el, hogy kit riasztanak?
Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke: Úgy tudja, hogy a Gemenc
mentőcsoport árvízi védekezésre van minősítve. Nem rendelkezik a mentőcsoport
keresőkutyákkal, valamint olyan feltételekkel, mint az egyesület. Az ő egyesületét a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság riasztja olyan esetekben, amikor az egyesület tevékenységére
van szükség. Ezen kívül a rendőrkapitányság is kér tőlük segítséget eltűnt személyek
felkutatásában. Hortai Tamást személyesen is ismeri, a Gemenc mentőcsoport tagja. Mivel az
együttműködési megállapodást a katasztrófavédelem aláírta, így a Gemenc mentőcsoporttal
is létrejött a megállapodás. Ha olyan jellegű a felkérés, akkor Tamás és az ő kollégái jönnek. Az
egyesületnek nincs, és nem is lesz búvár felszerelése.
dr. Mezei László bizottsági tag: Miből gazdálkodik az egyesület? Felvetné a párhuzamosságot
is. Magyarországon gyakran előfordul, hogy „valamit teletömnek pénzzel”, aztán
párhuzamosan megalakulnak más szervezetek. Nagyon meggyőző az egyesület által elkezdett
tevékenység, becsüli az elképzelést. Ennek ellenére úgy látja, hogy az egyesület nem
rendelkezik megfelelő anyagi forrással. Azt nem érti, hogy a katasztrófavédelem mért kap
annyi támogatást.
Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke: Az egyesület a
katasztrófavédelemmel párhuzamosan dolgozik. De se a katasztrófavédelemnek, se a
rendőrségnek nincs személyek keresésére kiképzett kutyája. Abba nem kíván belemenni, hogy
a katasztrófavédelemnek mennyi pénze van. Az egyesület eddig a tagok által felajánlott, illetve
befizetett tagdíjakból gazdálkodott. A közterületi munkavégzéshez szükséges láthatósági
ruházatot mindenki saját magának vásárolta meg. Ez 20 főre levetítve 580.000 forint volt. A
nemzeti minősítő vizsga miatt kellett vásároljanak 12 darab mentősisakot, 137.860 forintért.
Jelenleg három támogatója van az egyesületnek: egy Bt. 5.000 forinttal támogatta őket, a Jako
Kft. 50.000 forintot ajánlott fel, egy magánszemély pedig tárgyadományt (rádió, egészségügyi
csomagok) ajánlott fel nagyságrendileg 60.000-80.000 forint értékben.
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Zaják Rita képviselő: Ha létrejön az együttműködési megállapodás, akkor az önkormányzat
részéről ez jelent anyagi támogatást az egyesületnek?
Badacsonyi László, a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület elnöke: A kérelembe leírta, hogy
szeretne az egyesület anyagi támogatást, amennyiben ezt az önkormányzat költségvetése
lehetővé teszi. Azt is tartalmazza a kérelem, hogy ha van az önkormányzatnak használaton
kívüli ingatlana, akkor arra is igényt tartana az egyesület. Elmondja, hogy a katasztrófavédelem
berkein belül volt lehetőség pályázat benyújtására május 4-i határidővel. Tekintettel arra, hogy
az egyesületet aznap jegyezte be a Törvényszék, az idei évben pont lecsúsztak a pályázatról.
dr. Mezei László bizottsági tag: Javasolja, hogy az egyesület nyújtson be támogatási kérelmet
az önkormányzathoz.
Kővári László elnök: Megköszöni az egyesület elnökének a részletes beszámolót.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.
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:
(Szegedi Attila bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 286/2017. (IX.27.)
határozata
együttműködési megállapodás megkötéséről a Szekszárdi
Kutató-Mentő Egyesülettel
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat együttműködési
megállapodás megkötésére a Szekszárdi Kutató-Mentő
Egyesülettel” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Kérelem fekvőrendőr kihelyezésére a Liszt Ferenc utcában
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 53 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: A most következő három napirendi ponttal kapcsolatban felmerült
délelőtt a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén az a javaslat, hogy a bizottság hallgassa
meg a rendőrség álláspontját is ezekkel az előterjesztésekkel kapcsolatban. Erre tekintettel
meghívta Albrecht László rendőrségi századost az ülésre. Megkéri a százados urat, hogy a
három napirendi pontról történt szavazást követően mondja el véleményét. A fekvőrendőr
kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a bizottság inkább a sebességkorlátozást szokta
támogatni.
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 54 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: A Liszt Ferenc utca 9. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a
bizottsághoz, hogy az újonnan felújított Liszt Ferenc utcába helyezzen ki a bizottság két darab
sebességlassító bordát. A kérelmező álláspontja szerint ebben az utcában nincs nagy forgalom.
Kővári László elnök: A bizottság nemrég tárgyalt egy hasonló kérelmet a Bocskai utcával
kapcsolatban, ahol sebességkorlátozó tábla kihelyezése mellett döntött.
Máté Péter bizottsági tag: Egy ismerőse nemrég motoros balesetet szenvedett, amelynek
következtében eltört a gerince. Mentővel kellett kórházba szállítani. A mentő
fekvőrendőrökön is át kellett, hogy menjen. Az ismerőse elmondta, hogy nagyon szörnyű volt
a mentővel keresztülmenni a fekvőrendőrökön.
Szegedi Attila bizottsági tag: A Szent-Györgyi Albert utcában van két forgalomlassító borda. A
múlt héten egy teherautó nem tudta megválasztani a megfelelő sebességet. Kiütötte az olajt
a teknőből, és mire odaért a következő utcába, addigra a maradék olaj is kifolyt.
Máté Péter bizottsági tag: Azon a két forgalomlassító bordán 35-40 km/h-val gond nélkül át
lehet hajtani.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 287/2017. (IX.27.)
határozata
a Liszt Ferenc utcában fekvőrendőr kihelyezésére irányuló
kérelemről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Liszt Ferenc utcában fekvőrendőr kihelyezésére
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2017. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Kérelem KRESZ tükör kihelyezésére a Tompa utcában
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Pollack Mihály utca 16. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult
a bizottság, hogy a bizottság vizsgálja meg egy KRESZ tükör kihelyezésének a lehetőségét a
Pollack Mihály utca és a Tompa utca sarkán.
Kővári László elnök: Rossz ott a kilátás?
Varga András osztályvezető: Az autósoknak először a járdán kell kihajtaniuk ahhoz, hogy
kijussanak a Pollack Mihály utcára. Gyakorlatilag a két út között van egy járda. Jobbról-balról
jönnek a gyalogosok, ami a kérelmező szerint elég balesetveszélyes. A Tompa utcában a
baloldali házakat lebontották, így ott megtör a kilátás, de jobb oldalról továbbra sem lehet
kilátni.
Máté Péter bizottsági tag: Amíg a baloldali ház téglakerítése ott volt, addig tényleg nem
lehetett kilátni. A Tompa utca körülbelül 70 centiméterrel lejjebb van, mint a tehermentesítő
út. Egy meredek felhajtó van ott, így nem is lehet gyorsan közlekedni. 10-15 autónál több nem
jön ki abból az utcából. Az előterjesztés azt is tartalmazza, hogy dudálással jelzik az autósok a
gyalogosoknak, hogy személyautó kihajtására kell számítani. A kérelmező szerint ez a
folyamatos dudálás nagyon kellemetlen az ott lakóknak. A közelben ott az autóbuszpályaudvar, a tehermentesítő út és a vasútállomás is. Nem hiszi, hogy ez nem zavarja a lakókat,
a dudálás viszont igen. Nem tartja indokoltnak a tükör kihelyezését. Ha a bizottság helyt ad a
kérelemnek, akkor még több száz helyre ki kellene helyezni a városban ilyen tükröt. A kérelmet
abban az esetben támogatná, ha a kérelmező vállalja a tükör kihelyezésének költségeit.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kérelmet, amennyiben a
kérelmező vállalja a KRESZ tükör kihelyezésével kapcsolatos költségeket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 288/2017. (IX.27.)
határozata
a Tompa utcában KRESZ tükör kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Tompa utcában KRESZ tükör kihelyezésére
irányuló kérelmet, és az abban foglalt javaslat megvalósítását
jóváhagyja, amennyiben a kérelmező vállalja a KRESZ tükör
kihelyezésével kapcsolatos költségeket.
Határidő:
Felelős:

2017. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Kérelem a Wesselényi utca 12. szám előtti mozgáskorlátozott parkoló megszüntetésére
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Szabó Zsolt bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 órakor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Korábban civil szervezetek segítették a bizottság munkáját azzal, hogy
megmondták, hogy melyik épületben van mozgáskorlátozott személy. Ilyenkor a kérelemnek
megfelelően a bizottság biztosít mozgáskorlátozott parkolót. Most pont arról van szó, hogy
megszűnt ez az igény. Így eggyel kevesebb parkoló van, mivel mozgáskorlátozott helyére csak
mozgáskorlátozott állhat be. Erre tekintettel, ha tényleg nem indokolt a parkolóhely
fenntartása, akkor meg kell szüntetni.
Máté Péter bizottsági tag: Az adott parkolóhely számhoz viszonyítva elegendő
mozgáskorlátozott parkoló van azon a területen e nélkül is? Mert úgy tudja, hogy bizonyos
számú mozgáskorlátozott parkolót biztosítani kell.
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy bevásárló központoknál kell parkolót biztosítani.
Elmondja, hogy korábban a kérelmező kérte a mozgáskorlátozott parkoló kialakítását. Most
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azonban bevonták a mozgáskorlátozott igazolványát, ezért kéri a megszüntetését.
Kővári László elnök: Megszüntetné a mozgáskorlátozott parkolót.
Gyurkovics János bizottsági tag: Pár héttel ezelőtt tárgyalt a bizottság egy hasonló jellegű
kérelmet a Zöldkert utcával kapcsolatban. Abban az esetben megszüntette a bizottság a
mozgáskorlátozott parkolót. Véleménye szerint következetesnek kellene lenni.
Kővári László elnök: Javasolja a KRESZ tábla levételét.
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 289/2017. (IX.27.)
határozata
a Wesselényi utca 12. előtti mozgáskorlátozott parkoló
megszüntetésére 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.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Wesselényi u. 2-12. szám alatti
lakosoknak
a
háztömb
parkolójában
lévő,
mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára fenntartott
várakozóhely megszüntetésével kapcsolatos kérelmét és felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye le a Wesselényi u. 12.
számú épület előtt lévő, „Mozgáskorlátozott személyt szállító
járművek részére fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát.
Határidő:
Felelős:

2017. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Felkéri Albrecht László százados urat, hogy mondja el véleményét.
Albrecht László rendőrségi százados: Az idei évben hat baleset történt a Pollack Mihály
utcában. A balesetek közül egyik sem köthető a Tompa utcához. Elmondja, hogy
megtekintette a helyszínt. Baloldalról már biztosított a kilátás, jobboldalon nem. Fél órát
töltött a helyszínen. A fél óra alatt nem volt nagy forgalom, ezért nem tartja indokoltnak a
tükör kihelyezését. Véleménye szerint a tükör felhelyezésének műszaki megvalósítása is
nehéz, mert fenn áll a lehetősége annak, hogy ezáltal a jobbra kanyarodás korlátozva lenne.
Azt tartaná még lehetséges megoldásnak, ha az elsőbbségadás tábla stop táblára lenne
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kicserélve, mert így meg kellene állniuk az autósoknak. A KRESZ alapján a gyalogos kellene,
hogy elsőbbséget adjon az autósnak. Ha ide kihelyez a város egy tükröt saját költségén, akkor
még számos területre ki kellene.
Máté Péter bizottsági tag: A stop tábla kihelyezését sem indokolja semmi.
Albrecht László rendőrségi százados: Jelenleg nem, mert a szintkülönbség miatt az
autósoknak mindenképp csökkenteniük kell a sebességüket.
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet), valamint egyes függelékeinek a módosítására
(216. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az SZMSZ módosítására több ok miatt van szükség. A Közgyűlés
ülésén felmerült, hogy a képviselői hiányzásokkal kapcsolatosan készítsen elő a hivatal
szabályozási javaslatot. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény nemcsak a képviselőtestület ülésén való részvételt és a döntéshozatalban való
részvételt határozza meg képviselői kötelezettségként, hanem egyéb kötelezettségeket is,
mint a választópolgárokkal való kapcsolattartást. Ez utóbbi Szekszárdon fogadóórák
tartásában valósul meg. Javasolja ezeknek a kötelezettségeknek a nevesítését a
szankcionálásnál. Javaslatát a hivatali belső egyeztetés alapján teszi meg. Az előterjesztés
készítésekor áttanulmányozta más önkormányzatok szabályozását is ezzel a kérdéskörrel
kapcsolatban. A jelenleg hatályos szabályozásnak az a legnagyobb nehézsége, hogy nem
határozza meg az igazolt és az igazolatlan távollét fogalmát. Az előterjesztésben arra tesz
javaslatot, hogy ne legyen rögzítve az igazolt-igazolatlan hiányzás fogalma, hanem a hiányzás
ténye és mennyisége alapján döntsön a szankcióról a Közgyűlés. A Közgyűlés a döntés során
mérlegelni tudja a hiányzás okát. A hiányzásokat havonta összegezné a hivatal, úgy, hogy
mindig az elmúlt három hónapot vizsgálná. A választópolgárokkal való kapcsolattartás
esetében kevésbé van ráhatásuk arra, hogy a fogadóóra megtartásának igazolása hogyan
történik, ezért arra tesz javaslatot, hogy a képviselő nyilatkozattal igazolja a fogadóóra
megtartását. A rendelettervezet tartalmazza továbbá a Babits Mihály Kulturális Központtal
kapcsolatos változások átvezetését is. A bizottság javaslatára bevezetésre kerül a 12 tonnás
súlykorlátozás. A behajtási engedéllyel kapcsolatos hatáskört úgy gondolja, hogy célszerűbb
lenne átruházni a polgármesterre. Az előterjesztésben erre is tesz javaslatot.
Máté Péter bizottsági tag: A behajtási engedély megadása hogyan történne a gyakorlatban?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez kiadmányozási szabályozási kérdés. A polgármester nevében adja
majd ki a Városfejlesztési-és Üzemeltetési Igazgatóság egyik kollégája.
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Máté Péter bizottsági tag: A helyben dolgozó fuvarozó vállalkozók kaphatnak éves behajtási
engedélyt?
dr. Molnár Kata jegyző: Van rá lehetőség. Elmondja, hogy a súlykorlátozásra vonatkozóan
szeretett volna egy konkrét szabályozással előállni, de múlt héten megjelent egy új jogszabály,
amely változtatott a helyzeten.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 15 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Az SZMSZ tartalmazza, hogy a rendes Közgyűlést minden hónap utolsó
csütörtökén kell megtartani?
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tartalmazza, hogy lehetőség szerint vagy általában akkor kell
megtartani.
Zaják Rita képviselő: Jogszabály írja elő, hogy ezt reggel kell megtartani? Mert aki dolgozik,
annak gondot jelent az ülésen való részvétel. Elmondja, hogy az óráit úgy kérte, hogy
lehetőség szerint hétfőn és csütörtökön ne legyenek órái. Erre látja, hogy most pénteken lesz
a Közgyűlés. Szabályozni akarják a hiányzást, de ehhez figyelembe kellene venni azt is, hogy
mikor van a Közgyűlés. Régen délután kezdődött a Közgyűlés. Ez a pénteki Közgyűlés megint
gondot okoz neki.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 16 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Mennyi idővel kell hamarabb elkéretőzni, ha kiderül, hogy nem
csütörtökön van a Közgyűlés?
Zaják Rita képviselő: A péntek egyáltalán nem jó neki, mert van egy fix órarendje. A
munkabért sem olyan egyszerű megigényelni arra az időre, amikor Közgyűlésen van. Éppen
ezért többször nem is igényelte meg. Tartani kellene a hónap utolsó csütörtökjét. Ha pedig ez
nem lehetséges, akkor délutánra kellene szervezni a Közgyűlést.
Kővári László elnök: Már képviselő volt akkor is, amikor délután kezdődött a Közgyűlés.
Elmondja, hogy az se volt jobb megoldást, mert volt, hogy este 11 órakor végeztek.
Zaják Rita képviselő: Ez nem jó vagy nem jó érzés kérdése.
Kővári László elnök: Legtöbbször csütörtökön tartja a Közgyűlés az ülését. A munkahely
köteles biztosítani a képviselőnek, hogy munkaidőben részt tudjon venni az ülésen.
Zaják Rita képviselő: A mai világban nem egyértelmű a munkáltatónak, hogy mi jár egy
képviselőnek. Lehet, hogy biztosítja, hogy ott lehessen, de aki helyette bemegy órára, ingyen
kell, hogy dolgozzon.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 290/2017. (IX.27.)
határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.)
önkormányzati rendelet, valamint egyes függelékeinek
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az egyes
függelékek módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

14. napirendi pont
Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadásáról (tervezet)
(141. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Törvény rendelkezik a köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal
kapcsolatos kötelezettségekről, amelyek alapján a Közgyűlés javadalmazási szabályzatot kell,
hogy alkosson. Van egy jelenleg is hatályos javadalmazási szabályzat, amelyet még 2010-ben
fogadott el a Közgyűlés. Az új céggel kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben
felülvizsgálta a hivatal ezt a szabályzatot. A felülvizsgálat során kiderült, hogy a szabályzatot
elég sok helyen módosítani kellene, ezért úgy gondolja, hogy célszerűbb lenne egy új
szabályzatot megalkotni. Az előterjesztésben erre tesz javaslatot.
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 291/2017. (IX.27.)
határozata
az
önkormányzati
tulajdonú
gazdasági
társaságok
javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának
elfogadásáról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát és a
szabályzat tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(231. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelettel kapcsolatban szükséges a módosítás a határidők miatt.
Közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, ami nagyon lassan halad, tekintettel arra,
hogy az önkormányzat átvállalta a kisebb települések beszerzési eljárásának lefolytatását is.
Javasolja, hogy a határidő és a rendelet hatálya december 31-ig kerüljön meghosszabbításra.
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 292/2017. (IX.27.)
határozata
a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról, annak kötelező
igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról
és
a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
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közszolgáltatásokról, annak kötelező igénybevételéről szóló
1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
(222. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzati rendeletet azért kellett felülvizsgálni, mert a hivatal
visszaköltözött a Béla király téri épületbe. Ez érinti a hivatali helyiségekre vonatkozó
szabályozást. A tervezet nem tartalmaz díjemelést, egy esetben pedig csökkennek a díjak. Ez
utóbbira később került kiküldésre egy módosított előterjesztés. Amíg az ideiglenes helyszínen
volt a hivatal, addig a Művészetek Háza hivatali helyiségként szerepelt a rendeletben. A
költözés következtében ez már nem lesz hivatali helyiség. A tervezet tartalmazza, hogy városi
ünnepnapokon nem lehet esküvőt engedélyezni.
Máté Péter bizottsági tag: A rendelet mellékletében az „Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások
és díjaik” résznél van egy olyan tétel, ami rögzíti, hogy a város bora 2.000 forint. Véleménye
szerint nem szabadna ilyen alacsony áron adni a város borát. Ez az a kedvezményes beszerzési
ár, amit a borász kínál az önkormányzatnak. A borász viszont másoknak nem ennyiért adja a
bort, ezért 2.500 forintra tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Jogos a felvetés.
Gyurkovics János bizottsági tag: Akár 3.000 forint is lehetne.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy az már sok lenne.
dr. Molnár Kata jegyző: Ezt a bort az esküvői szertartáson mintegy választható ajándékként
adja az önkormányzat.
Máté Péter bizottsági tag: De megveteti vele az önkormányzat?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Zaják Rita képviselő: Beszerzési áron fizeti ki az ajándékot.
dr. Mezei László bizottsági tag: A rang és az ár között óriási ellentmondás van.
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Zaják Rita képviselő: Ez egy gesztus.
dr. Mezei László bizottsági tag: A város bora nem lehet 2.000 forint.
Zaják Rita képviselő: Ezt kérik a párok?
dr. Molnár Kata jegyző: Ez egy többletszolgáltatás, kérhetik a párok. Általában egy-egy
palackot szoktak kérni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a város bora 2.000 forint helyett 2.500 forintban
legyen meghatározva.
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 293/2017. (IX.27.)
határozata
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 6/2015. (II.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az egyes anyakönyvi
események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
6/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
módosítással, hogy a rendelettervezet 2. mellékletének
Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások és díjaik elnevezésű
táblázatnak az 5. sora az alábbiak szerint módosul:
Város bora(/palack)
Határidő:
Felelős:

2.500 Ft

3.175 Ft

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint a
Szekszárdi Turisztikai Nkft. felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyása
(220. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 294/2017. (IX.27.)
határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Kft., valamint a Szekszárdi Turisztikai Nkft.
felügyelőbizottságai ügyrendjének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft., a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft., valamint a
Szekszárdi Turisztikai Nkft. felügyelőbizottságai ügyrendjének
jóváhagyása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának
benyújtásához
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 295/2017. (IX.27.)
határozata
tulajdonosi
hozzájárulás
kéréséről
a
Szekszárdi
Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának benyújtásához
33
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tulajdonosi hozzájárulás
kérése a Szekszárdi Távhőszolgáltatási Kft. pályázatának
benyújtásához” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és levéltár
beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének
elfogadására
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 296/2017. (IX.27.)
határozata
a Modern Városok Programban megvalósítandó új interaktív
könyvtár és levéltár beruházás jóváhagyásáról, valamint egyes
ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe vételének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok
Programban megvalósítandó új interaktív könyvtár és levéltár
beruházás jóváhagyására, valamint egyes ingatlanok ingyenes
vagyonkezelésbe vételének elfogadására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)
34
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Két módosítás került kiosztásra az előterjesztéssel kapcsolatban.
Eléggé kiterjedt előterjesztésről van szó, mely több döntésjavaslatot is tartalmaz. Része az
előterjesztésnek a Babits Mihály Kulturális Központ megszüntető okirata, valamint az új céggel
kötendő közművelődési megállapodás is. Ennek a megállapodásnak a tartalmi elemeit
jogszabály rögzíti. Tartalmaz az előterjesztés egy ütemtervet is, amelyet jogszabály ír elő az
irányító szervnek. Voltak olyan feladatok, amelyeket már el kellett végeznie az
önkormányzatnak, ezért a feladatok egy részét már belső utasításban kiadta az illetékes
személyeknek. Kéri ennek az utólagos jóváhagyását. Az előterjesztésnek része egy ingó- és
ingatlanhasználati szerződés. Ahhoz, hogy a cég a közművelődési feladatokat el tudja látni, a
vagyont használatba adja az önkormányzat szerződéssel. Ennek a részleteit tartalmazza a
megállapodás. A hivatalon belül minden feladattípusnak volt egy felelőse.
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 297/2017. (IX.27.)
határozata
közművelődési feladatok jövőbeli ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a közművelődési
feladatok jövőbeli ellátására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 34 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 298/2017. (IX.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Véleményezés az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának
egyeztetési eljárásában
(217. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Kővári László elnök: Herr Teréz főépítész távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 299/2017. (IX.27.)
határozata
az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának és
módosításának
egyeztetési
eljárásban
történő
véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Véleményezés az Országos
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Területrendezési Terv felülvizsgálatának és módosításának
egyeztetési eljárásában” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(221. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 36 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Herr Teréz főépítész távollétében ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Felmerült-e a húsipar és a hozzá tartozó 20 hektáros terület,
illetve egyéb közműveknek a megvásárlása és az Ipari Parkban való létesítése?
Kővári László elnök: Most nem.
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 300/2017. (IX.27.)
határozata
településrendezési
eszközök
2017/2.
sz.
részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2017./2. sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

24. napirendi pont:
A PANNONSZALMA Kft. kérelme
(szóbeli előterjesztés)
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Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag: Felkéri a megjelenteket, hogy ismertessék, miről szól az
előterjesztés.
Szabó Andrea, PANNONSZALMA Kft. képviselője: Van egy eu-s projektjük, egy megújuló
energiaforrás napelem park létrehozására. Mindenféle engedély megvan, mind
áramszolgáltatói, mind építési. Szekszárd déli felén, a „Köszöntjük Szekszárdon” táblánál
valósult volna meg a beruházás az első elképzelés szerint. Van egy másik területük, ahova
szeretnék áthelyeztetni a naperőművet. Minden reggel ott jön el, és mivel ez egy elég magas
állványzaton épülő beruházás lenne, úgy érzi, az eredeti területen nem lenne szerencsés ezt
létrehozni. Alatta pedig juhok rendeznék a területet. Éppen ezért gondolja úgy, hogy nem
Szekszárd bejáratához kellene ezt építeni. Amikor bementek az építési osztályra a másik
területtel kapcsolatban, ami pont a Ferropatent mögött van, az építési hatóság tájékoztatta
őket arról, hogy a létesítmény létrehozásához további döntések szükségesek. Ezt jelezték a
jegyző, polgármester, alpolgármester és most már a bizottság felé is. Ebben kérnék a bizottság
támogatását.
Kővári László elnök: Ennek a bizottság oldaláról biztos, hogy nincs akadálya. Nem tudja, hogy
a rendezési tervet módosítani kell-e.
dr. Molnár Kata jegyző: A hivatal hatósága egyeztetett más hatóságokkal. Nem volt
egyértelmű a hatóságok álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy ez a jelenlegi HÉSZ alapján
megtehető-e vagy sem. A hatóság szakemberei arra jutottak, hogy nyilvánítsa ki az
önkormányzat a szándékát arra vonatkozóan, hogy ezt támogatni kívánja-e vagy sem. Az a
probléma, hogy a HÉSZ módosulása után módosult az OTÉK. Ez okoz némi vitát ebben az
ügyben. A hivatal szeretné, ha a bizottság állást foglalna az ügyben. A hatóság ehhez fog
igazodni.
Kővári László elnök: A bizottság részéről ez támogatható.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a terület esetlegesen megszakítható, megosztható, vagy pedig
egyben kell lennie? Ha lenne ott egy tehermentesítő út, az zavarná a működést?
Szabó Andrea, a PANNONSZALMA Kft. képviselője: A terület összesen 43.000 m2. Nekik ebből
8.000 m2-re van szükségük. Úgyhogy megoldható a megszakítás. Viszont a beruházás előtt ezt
szeretnék pontosítani.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottságnak egy elvi döntést kellene hoznia?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság elviekben támogassa a kérelmet azzal a
feltétellel, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a módosítás jogi lehetőségeit és annak
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általános hatásait, ennek függvényében készítse elő a módosítást, és terjessze ismételten a
bizottság elé.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 301/2017. (IX.27.)
határozata
a PANNONSZALMA Kft. kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága dr. Varga Jenő által benyújtott,
a PANNONSZALMA Kft. (7052. Kölesd, Hajnal u. 68.)
beruházásaként napelem-park létesítése érdekében a
településrendezési terv módosítására irányuló kérelmet
elviekben támogatja.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Kővári László elnök
dr. Molnár Kata jegyző
Herr Teréz főépítész

25. napirendi pont:
A JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzat egyik pályázata érinti azt az óvodát, ahol az
alapítvány telephelye van. Ahhoz, hogy a beruházás megindulhasson, az alapítványnak másik
épületbe kell költöznie. Az alapítvány az épületben felújításokat végzett, ezért van egy
szerződés, miszerint az alapítvány a felújítás összegét lelakhatja az épületben. A költözés miatt
az alapítvány bérleti szerződést kell, hogy kössön egy vállalkozóval, mely miatt plusz költsége
keletkezik. A lelakásra tekintettel javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Zaják Rita bizottsági tag: Hova költözik az alapítvány?
Kővári László elnök: A Tartsay utcába.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 302/2017. (IX.27.)
határozata
a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvány támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A JASZLICE Családsegítő
Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
A Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 303/2017. (IX.27.)
határozata
a Tolnatáj Televízió támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Tolnatáj Televízió
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök
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27. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 52 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mérlegelni kell azt is, hogy ezzel a támogatással mennyire
feszíti az önkormányzat a sportszervezetek eszközeit. Mérlegelni kell, hogy ez a támogatás
mennyire arányos vagy aránytalan. Ez a támogatás feszültséget keletkeztethet a többi
sportszervezetnél. A hasonló támogatottságú Sopron még dimenziókkal Szekszárd előtt van.
Zaják Rita képviselő: Vissza nem térítendő támogatásról van szó?
Kővári László elnök: Igen.
Zaják Rita képviselő: Mekkora támogatást kapott az egyesület eddig?
Kővári László elnök: Az eddig nyújtott támogatások forrása nem minden esetben
önkormányzati.
dr. Molnár Kata jegyző: Az önkormányzat 20.000.000 forintot adott az egyesületnek, de nem
saját forrásból. Ezen kívül kapott az egyesület az önkormányzattól 20.000.000 forint
visszatérítendő támogatást, ami időközben átfordult vissza nem térítendővé.
Zaják Rita képviselő: Az összes jelentősebb támogató kivonja forrásait az utánpótlásból, és
helyette az egyesület nagy csapatát támogatja, így tudja reklámozni magát. Mekkora összeget
fordít az önkormányzat sportra évente?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Éves szinten 70.000.000 forint összeget, melynek egy része
pénzbeli, egy része természetbeni támogatás.
Zaják Rita képviselő: Érdekelné, hogy az önkormányzat még mennyi támogatást kíván adni az
egyesületnek.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ráadásul a csapat nagy része külföldi, vagy nem szekszárdi.
Zaják Rita képviselő: Ennyi erővel a kézilabda csapat is igazolhatna külföldi játékosokat, és
joggal nyújthatna be az önkormányzathoz támogatási kérelmet.
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Kővári László elnök: Most szüksége van az egyesületnek a támogatásra. Rengeteget kell
utazniuk, tekintettel a nemzetközi szereplésre. Reméli, hogy az egyesület ezt a színvonalat
idén is tartja a magyar bajnokságban.
Zaják Rita képviselő: Ez a nemzetközi szereplés szponzorokban nagyságrendileg hogyan
emelte meg az egyesület támogatását?
Kővári László elnök: Ezt az egyesület vezetői tudnák megmondani.
kézilabda csapatnak biztos, hogy sokkal nagyobb támogatást nyújt.

Veszprém város a

dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tudja, hogy az egyesületek utánpótlás csapatainak forrásai a Taoból bőven megvannak.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 57 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Zaják Rita képviselő: Azt hallotta, hogy mindenféle átcsoportosításokat végeznek az
egyesületek, és így igen kevés összeg marad az utánpótlásra.
Kővári László elnök: A győzelem sok pénzt hozott az egyesületnek. A nemzetközi szereplési
bevételek innentől kezdve másképp jönnek.
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 304/2017. (IX.27.)
határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Kosárlabda Sport Club
Szekszárd támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

Zaják Rita képviselő: Ha a Humán Bizottság 50.000 forintos támogatást nyújt egy
szervezetnek, körülbelül egy 50 oldalas dokumentációt kell kitöltenie az adott szervezetnek.
Éppen ezért nagyon örülne neki, ha az egyesület a pénteki Közgyűlésig bemutatná, hogy
hogyan tervezi ezt az évadot pénzügyileg. Például mennyibe kerül nagyságrendileg az
egyesületnek a nevezési díj, az útiköltség, a fizetés? Hogyan alakulnak a bevételei a klubnak?
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A bevételekből mennyi a Tao, mennyi az önkormányzati támogatás, és mennyi pénz érkezik a
szponzoroktól?
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy a hivatal továbbítja a kérést az egyesület felé.
28. napirendi pont:
Javaslat a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Közgyűlés a legutóbbi ülésén döntött a közterületi parkolók
üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. A
rendelet módosítása következtében a Széchenyi utca 18. szám alatti mélygarázsra vonatkozó
rendelkezések kikerültek a rendeletből. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés felkérte a
Vagyonkezelőt, hogy vizsgálja felül az önkormányzat és a Vagyonkezelő között létrejött
közszolgáltatási szerződést. A felülvizsgálat megtörtént. Módosítási javaslat érkezett a
mélygarázsra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésére, a jogszabályi
rendelkezések szerződésben való feltüntetésére, valamint a korábbi díjmentes parkoláshoz
kapcsolódó kártyák beszerzését és kiadását tartalmazó rész módosítására.
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 305/2017. (IX.27.)
határozata
a közterületi parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a közterületi
parkolás biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Tavaly arról volt szó, hogy a Mérey utca belekerül ebbe a tervbe. A Babits
utcát addig nem lehet sétáló utcává alakítani, amíg nincs normális közlekedés a Mérey
utcában. Ennek viszont feltétele az aszfaltozás, amit meg kell, hogy előzzön a víziközművek
kicserélése. A szennyvízzel gondok vannak arra, így nagyon sokszor lehet bűzt érezni azon a
területen. A Mérey utcán nagyon nagy a forgalom. Erre tekintettel javasolja, hogy a bizottság
az 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, miként oldódhatna meg a Mérey utcában a közműcsere.
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 306/2017. (IX.27.)
határozata
a víziközmű fejlesztési rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a víziközmű
fejlesztési 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, miként oldódhatna meg a Mérey utcában a
közműcsere.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 29.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Gyurkovics János bizottsági tag
Gyurkovics János bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Gyurkovics János bizottsági tag: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni
a szavazásban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
(Gyurkovics János bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 307/2017. (IX.27.)
határozata
a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy
a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság keretéből
150.000,- Ft összeget csoportosítson át a Humán Bizottság
keretére a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör
kérelmének támogatása céljából, mely összeget a bizottság az
átcsoportosításig zárol erre a célra.
Határidő:
Felelős:

2017. október 31.
Kővári László elnök

31. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 308/2017. (IX.27.)
határozata
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a Caminus Kft-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja az Önkormányzat és a Caminus Kft. között a
Páskum u. 5. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek
használata tárgyában kötendő bérleti szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. október 5.
Ács Rezső polgármester

32. napirendi pont:
Az Ács - Állványozó Kft. kérelme
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj megállapításának mellőzését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 309/2017. (IX.27.)
határozata
az Ács- Állványozó 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 az ÁcsÁllványozó Kft-nek (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.)
állványzat kihelyezése kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
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hozzájárul a
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

közterület-használati

díj

megállapításának

2017. szeptember 27.
Märcz László igazgatóságvezető

33. napirendi pont:
Az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 310/2017. (IX.27.)
határozata
az FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
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 az FM
Dunántúli
Agrár-szakképző
Központ
Csapó
Dániel
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola
és
Kollégiumnak (7100 Szekszárd, Palánk 19.) a kenyér világnapja
kapcsán benyújtott, közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. október 15.
Märcz László igazgatóságvezető
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34. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2017. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Véleménye szerint nem biztos, hogy ezt pont a tél kezdete előtt kellene
elvégeztetni.
Máté Péter bizottsági tag: A határozati javaslat arról szól, hogy a bizottság elfogadja, hogy a
kiírt pályázatnak ki a nyertese. Ha az önkormányzat kiírta a beszerzést, akkor nem kellene
vitatni, hogy ezt most kell-e elvégeztetni.
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 311/2017. (IX.27.)
határozata
útburkolati jelek 2017. évi hossz- és keresztirányú festési
munkáinak elvégzéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozói szerződés
Szekszárd város útburkolati jeleinek 2017. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során
a
legkedvezőbb
ajánlatot
tevő
ÚT-Őr
Forgalomtechnikai Kkt-vel (1022 Budapest, Tulipán u. 29.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2017. október 5.
Ács Rezső polgármester

35. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 312/2017. (IX.27.)
határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 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 a Tolna
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (7100 Szekszárd, Mikes u.
16-22.) az új tűzoltószer ünnepélyes átadása kapcsán benyújtott,
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
megállapításának mellőzéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Märcz László igazgatóságvezető

36. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(148. 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 313/2017. (IX.27.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2017. április 1. – 2017. június 30. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2017. szeptember 27.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 15 óra 11 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

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

dr. Molnár Kata
jegyző
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