SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-10/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. június 14. (kedd) napján 13 órakor a Babits Mihály Kulturális
Központ, Parászta termében (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes, dr.
Mezei László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági
tagok

Ülés közben érkezett:

Gyurkovics János bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs György bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Frey Tímea osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Tamási Anna osztályvezető,
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető,
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Feri Blanka osztályvezető, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil kerekasztal titkára,
Dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság
tagja,
Németh Judit az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagja

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.

Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja a „Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti
szerződés aláírására a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl M. utca 1. sz. alatti ingatlan
vonatkozásában” tárgyú előterjesztés napirendről történő levételét.
Máté Péter elnökhelyettes: Kéri, hogy a bizottság vegye fel napirendjére Tóbi Balázs telekkiegészítési kérelmét és a Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 95. szám keleti oldalán levő
parkolóban kihelyezett „Mozgáskorlátozott tábla” levételével kapcsolatos szóbeli
előterjesztést.
Feri Blanka osztályvezető: Javasolja az alábbi napirendi pont felvételét nyilvános ülésre:
 Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel
együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...) önkormányzati
rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló
12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati
rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Herr Teréz városi főépítész
8. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
9. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
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10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
11. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
megállapodás megkötésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

Programhoz

kapcsolódó

együttműködési

15. napirendi pont:
Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című
pályázat jóváhagyására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
19. napirendi pont:
Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
20. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők átalakítása, bővítése
engedélyezési és kiviteli terveinek és energetikai tanúsításainak elkészítésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(69. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
21. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi Bölcsőde felújítása és
korszerűsítése kiviteli terveinek és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(72. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
22. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szőlőhegyi Tagintézménye bővítése, felújítása és korszerűsítése engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(73. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
23. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozására engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(74. sz. bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
24. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt tervek”
elkészítésére a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére és a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázat benyújtásához” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(75. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
25. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(70. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
26. napirendi pont:
Javaslat az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáinak elvégzésére
(71. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
27. napirendi pont:
Tóbi Balázs területvásárlási és telekhatár-rendezési kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
28. napirendi pont:
Javaslat „Mozgáskorlátozott tábla” levételére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
29. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjai
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ZÁRT ÜLÉS:
31. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
32. napirendi pont:
Közterület-használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(215. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(226. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető
Tamási Anna osztályvezető: Az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 200/2016. (VI. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(233. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Molnár Kata jegyző: Törvénymódosítás indokolja a helyi rendelet módosítását, április 1től létrejött a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a rendelet
szövegében elírás történt, mert Kft. szerepel. A díjak beszedésére és a hátralékok kezelésére
már ez a cég jogosult. Továbbá átfogó módosításra is sor kerül majd, a házhoz menő
szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan pontosabb szabályozást kell majd tartalmazzon az
önkormányzati rendelet, ezt még egyeztetetni kell a szolgáltatóval.
Kővári László elnök: A számlázással kapcsolatosan az április 1-jei időpont reális? Azt hallotta,
hogy később érkeznek majd a számlák.
dr. Molnár Kata jegyző: A törvény április 1-ről rendelkezik, a számlázás folyamatban van.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelet módosítását a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 201/2016. (VI. 14.) határozata
a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról, 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 közszolgáltatásról, annak
kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
3. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(224. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Varga András osztályvezető: Jogszabályváltozásra tekintettel szükségessé vált a
közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, a hulladékról szóló törvény alapján az
önkormányzatoknak június 30-ig kell módosítaniuk a szerződéseiket.
Kővári László elnök: A lakossággal a szerződések kötését az új cég fogja megtenni?
dr. Molnár Kata jegyző: Nincs információja arról, hogy a meglévő szerződéseket átveszi-e az
új cég.
Varga András osztályvezető: A díjakat a Zrt. szedi be, negyedévente történik a számlázás.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 202/2016. (VI. 14.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a hulladékgazdálkodási
szerződés módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016. (...) önkormányzati
rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
9
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dr. Molnár Kata jegyző: A gyakorlati tapasztalatok alapján került sor a rendelet
felülvizsgálatára, az alkalmazás során felmerült módosítási javaslatok kerültek beépítésre, az
eljárást egyértelműsítették, pontosították, továbbá új kérelem mintát készítettek.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 203/2016. (VI. 14.) határozata
a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név
használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a városi önkormányzati jelképekről
és a „Szekszárd” név használatáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal összefüggő
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(214. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata jegyző: A gyakorlati alkalmazás és az ügyészséggel történő egyeztetés során
találtak pár olyan tényállást, melyek esetében büntetőeljárás, szabálysértési eljárás vagy más
közigazgatási eljárás is indítható, ezeket a tényállásokat javasolják a rendeletből törölni.
Továbbá felmerültek olyan magatartások, melyek szabályozása indokolt lenne, például a
magánterületi ingatlanok rendezetlensége, számos ilyen jellegű panasz érkezik a hivatalhoz.
Ezen új tényállások rendeletbe történő beépíthetőségének vizsgálata még folyamatban van.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 204/2016. (VI. 14.) határozata
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal
összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokkal összefüggő egyes önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló
12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(219. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 205/2016. (VI. 14.) határozata
a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és
odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA”
elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
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7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati
rendelete a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Herr Teréz városi főépítész
Herr Teréz városi főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A védett épületekre vonatkoznak ezek a szabályok?
Herr Teréz városi főépítész: A településképi bejelentési eljárás nem csak a védett épületekre
vonatkozik. A rendelet melléklete tartalmazza, hogy egyes esetekben mely ingatlanokra
vonatkozóan kell eljárását lefolytatni.
Gyurkovics János megérkezik az ülésterembe, jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes: A klímaszerelést be kell jelenteni?
Herr Teréz városi főépítész: Eddig be kellett jelenteni minden esetben. Javasolják, hogy a
panelépületek kerüljenek ki ebből a körből, továbbá családi házak esetében csak akkor lenne
bejelentési kötelezettség, ha az utcafronton van a kültéri egység. Az OTÉK feltételeket ír elő
a klímatelepítésre, ezeket az előírásokat a szerelők általában ismerik, és be is tartják.
Kővári László elnök: A Szekszárdi Vasárnapban célszerű lenne tájékoztatni a lakosságot a
változásokról. Javasolja, hogy a bizottság a rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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 206/2016. (VI. 14.) határozata
a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a településképi bejelentési
eljárásról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
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Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
8. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(231. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz városi főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 207/2016. (VI. 14.) határozata
a településrendezési terv 2016/4. számú részleges módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv 2016/4.
számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat
szükségletének megállapítása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
Szabó Zsolt elhagyja az üléstermet, jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
9. napirendi pont:
Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A költségek megosztásával és az elszámolással kapcsolatban
szükségessé vált a megállapodás módosítása, ez alapján egy pontos elszámolás készülhet a
két önkormányzat között.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
13
gpb0614jkv

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 208/2016. (VI. 14.) határozata
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.

Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
Szabó Zsolt visszatér az ülésterembe, jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására
(218. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatói
feladatainak ellátásával határozatlan időre Bálint Zoltán urat bízza meg a közgyűlés.
Véleménye szerint a javadalmazásra a bizottság ne tegyen javaslatot.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint a bizottság javasolhatja a közgyűlésnek, hogy
az ügyvezető részére minimum a jelenlegi javadalmazásával egyező összeget állapítson meg,
vagyis kevesebb ne legyen.
Kővári László elnök: Egyetért a javaslattal.
dr. Mezei László bizottsági tag: Két alkalommal hallgatta meg igazgató úr beszámolóját, aki
rendkívül jó módszereket, megoldásokat alkalmazott a cég vezetése során. Támogatja Bálint
Zoltán igazgató úr megbízásának meghosszabbítását.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Egyetért az elhangzottakkal.
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 209/2016. (VI. 14.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatójának
megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a közgyűlésnek, hogy a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak
ellátásával határozatlan időre Bálint Zoltán urat bízza meg. A
Bizottság javasolja, hogy az ügyvezető részére minimum a jelenlegi
javadalmazásával egyező összeget állapítson meg a Közgyűlés.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
11. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
(234. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 210/2016. (VI. 14.) határozata
Javaslat Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának
módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárdi Mérnöki
Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
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12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(225. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Kiosztásra került egy kiegészítés az előterjesztéshez, két újabb
beszerzésre (intézményi portaszolgálat és külső takarítás) tesznek javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a kiegészítéssel együtt.
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 211/2016. (VI. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Közbeszerzési Terv
módosítását a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
13. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(166. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 212/2016. (VI. 14.) határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közterület elnevezésére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
14. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési
megállapodás megkötésére
(230. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

Programhoz

kapcsolódó

együttműködési

Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 213/2016. (VI. 14.) határozata
Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködési
megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Nagyvárosi
Bűnmegelőzési
Programhoz
kapcsolódó
együttműködési
megállapodás megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
15. napirendi pont:
Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(222. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 214/2016. (VI. 14.) határozata
kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat kegyeleti
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
16. napirendi pont:
Javaslat fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésre
(228. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 215/2016. (VI. 14.) határozata
fejlesztésekhez kapcsolódó területrendezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat fejlesztésekhez
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kapcsolódó területrendezésre” tárgyú előterjesztés
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

határozati

Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
17. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Berlinger Attila kommunikációs referens: Az írásbeli beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Zajlanak az idei évi programok, hamarosan megérkeznek Bunyaszekszárdról, Lugosról,
Waregemből a meghívások, melyet a közgyűlés következő ülése elé terjesztenek, hogy
döntsön a delegálandó személyekről.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 216/2016. (VI. 14.) határozata
a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a nemzetközi
kapcsolatokról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-15 kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című
pályázat jóváhagyására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 217/2016. (VI. 14.) határozata
a
TOP-6.4.1-15
kódszámú,
„Fenntartható
városi
közlekedésfejlesztés” című pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.4.1-15
kódszámú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című pályázat
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
19. napirendi pont:
Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére
(211. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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 218/2016. (VI. 14.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság
oszlop restaurálására vonatkozó pályázat nyertességéről szóló
tájékoztatásról, valamint önerő kiegészítésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tájékoztatás a Nemzeti Kulturális
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Alaphoz benyújtott Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására
vonatkozó pályázat nyertességéről, javaslat önerő kiegészítésére”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
20. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők átalakítása, bővítése
engedélyezési és kiviteli terveinek és energetikai tanúsításainak elkészítésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(69. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 219/2016. (VI. 14.) határozata
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők
átalakítása, bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek és
energetikai tanúsításainak elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés a Szekszárd,
Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők átalakítása, bővítése engedélyezési
és kiviteli terveinek és energetikai tanúsításainak elkészítésére.”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön
szerződést a 2016. évi költségvetés terhére, mely sikeres pályázat
esetén a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat
keretében kerül elszámolásra.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
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Határidő:
Felelős:

2016. június 14.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

21. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi Bölcsőde felújítása és
korszerűsítése kiviteli terveinek és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(72. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 220/2016. (VI. 14.) határozata
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi
Bölcsőde felújítása és korszerűsítése kiviteli terveinek és energetikai
tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye I.
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata „Városi Bölcsőde fejlesztése” című TOP-6.2.1-15-SE12016-00001 azonosítószámú pályázat szerinti a Szekszárd, Perczel M.
u. 4. sz. alatti Városi Bölcsőde felújítása és korszerűsítése kiviteli
terveinek és energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú
meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az I. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a
KJB Építész Kft. tette.
2.

A Bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő KJB Építész Kft–vel (7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 26.
fsz.1.) kössön szerződést.
3.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
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Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

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 221/2016. (VI. 14.) határozata
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi
Bölcsőde felújítása és korszerűsítése kiviteli terveinek és energetikai
tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye II.
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti a Szekszárd,
Perczel M. u. 4. sz. alatti Városi Bölcsőde napelemes rendszerére
vonatkozó kiviteli terveinek és energetikai tanúsításának
elkészítésére).” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján megállapítja, hogy a II. rész tekintetében a KJB
Építész Kft. és az Építész Alkotóműhely Kft. egyenlő pontértékű
ajánlatot tett.
2.

A Bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legrövidebb
határidőt vállaló KJB Építész Kft –vel (7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 26.
fsz.1.) kössön szerződést.
3.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

22. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
Szőlőhegyi Tagintézménye bővítése, felújítása és korszerűsítése engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(73. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 222/2016. (VI. 14.) határozata
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye bővítése, felújítása és
korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve és
energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye I.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata
„Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye” című TOP6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat szerinti a Szekszárd,
Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi
Tagintézménye bővítése, felújítása és korszerűsítése engedélyezési és
kiviteli terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az I. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot az
Építész Alkotóműhely Kft. tette.
2.
A Bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Építész Alkotóműhely Kft –vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

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 223/2016. (VI. 14.) határozata
„Tervezési szerződés a Szekszárd, Óvoda u. 5. sz. alatti Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye bővítése, felújítása és
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korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve és
energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye II.
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti a Szekszárd,
Óvoda. u. 5. sz. alatti Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi
Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó kiviteli
terveinek elkészítésére és energetikai tanúsításának feltételes
rendelkezésre bocsátása.” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján megállapítja, hogy a II. rész tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot az Építész Alkotóműhely Kft. tette.
2.
A Bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Építész Alkotóműhely Kft –vel (7100 Szekszárd, Bezerédj
u. 2.) kössön szerződést.
3.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

23. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozására engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve és energetikai tanúsításának elkészítésére.” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(74. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 224/2016. (VI. 14.) határozata
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„Tervezési szerződés a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozására
engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve és energetikai
tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a TOP-6.2.1.-15-SE1-201600002 konstrukciószámú pályázat megvalósításához szükséges
engedélyezési és kiviteli terveinek és energetikai tanúsításainak
elkészítésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja,
hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Építész
Alkotóműhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön
szerződést.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa
az ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

24. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt tervek”
elkészítésére a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére és a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó
pályázat benyújtásához” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(75. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 225/2016. (VI. 14.) határozata
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-15 kódszámú
pályázati felhívás szerinti „Projekt tervek” elkészítésére a Szekszárdi
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Városi Bölcsőde energetikai korszerűsítésére és a Szekszárdi
Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye energetikai
korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című TOP-6.5.1-15 kódszámú pályázati felhívás szerinti „Projekt
tervek” elkészítésére a Szekszárdi Városi Bölcsőde energetikai
korszerűsítésére és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi
Tagintézménye energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat
benyújtásához” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Vendito Kft-vel (7100 Szekszárd, Kisbödő u. 43.) kössön
szerződést.
2.

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

2016. június 17.
Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző

25. napirendi pont:
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(70. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Elfogadásra javasolja a bizottságnak a határozati javaslatot.
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 226/2016. (VI. 14.) határozata
közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok
értékeléséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 79/2016. (III.31.) szekszárdi öhban kapott felhatalmazás alapján, a közcsatornára történő rákötés
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támogatásának pályázati felhívására beérkezett pályázatokról az
alábbi döntést hozza:
Támogatásra jogosult pályázatok:

Kommandinger Roland (7100 Szekszárd, Dr. Szakály F. u. 10.), a
támogatás mértéke 150.000.-Ft.

Rácz Katalin (7100 Szekszárd, Horváth K. u. 7.), a támogatás
mértéke 150.000.-Ft.

Molnár Péter (7100 Szekszárd, Tavasz u. 2.), a támogatás
mértéke 150.000.-Ft.

Farkas Judit (7100 Szekszárd, Halas u. 15/5.), a támogatás
mértéke 150.000.-Ft, amely megegyezik a 2015-ben megítélt
támogatással, ugyanis azt a pályázó nem vette igénybe.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a 3
oldalú (pályázó, Önkormányzat, E.R.Ö.V. Zrt.) támogatási
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
26. napirendi pont:
Javaslat az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáinak elvégzésére
(71. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag
Kővári László elnök: Korábban elfogadtak egy 2016. évre vonatkozó út-és járda felújítási
programot. Nem vitatja az előterjesztésben szereplő utcák felújításának indokoltságát. A
következő időszakban teljesen fel kellene mérni a felújításra szoruló utcákat, és valamilyen
pályázati lehetőséget kellene keresni ezek megoldására.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az előterjesztés készítése előtt jelezte már, hogy szeretne
betekintést nyerni a felújítások tervezésébe.
Az előterjesztésben szereplő utcák
környezetében háromezren élnek, az elmúlt 25 évben felújítás itt nem volt, a rendszeres
rákötések hatására a felület jelentősen megsüllyedt, folyamatos buszforgalom van, és olyan
mértékű keresztirányú repedések és hibák vannak, hogy az úttest bal oldalát lehet csak
használni, az Újfalussy utca jobb oldalon le van szakadva több helyen. Veszélyesnek is tűnik a
közlekedés ezen a helyen. Az Előhegy utca vonatkozásában a körzet képviselője is
egyetértett abban, hogy az úttest fel van púposodva és nehezen használható. Azért is kérte a
betekintés lehetőségét, hogy megértse, a bizottság mi alapján döntött a felújítások
indokoltságáról. Ez a két útszakasz kritikán aluli. Kérésének nincsenek személyes indítékai,
egy közösség kérését és felháborodását szeretné a bizottság tagjai felé közvetíteni. Kéri,
tegyék lehetővé, hogy 3000 ember közlekedése jobb legyen.
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Kővári László elnök: Nem vitatja a szükségességét, de az egész város területén meg kell
nézni, hogy hol van még szükség helyreállításra.
Gyurkovics János bizottsági tag: Felmerült, hogy az Előhegy utcában a főnyomóvezeték
cseréje után történik meg az útfelújítás. Továbbá problémát jelent, hogy az Ezerjó utcában
két fekvőrendőr van kihelyezve, az Előhegy és a Rizling utcára terelődött a forgalom nagy
része. Szintén indokoltnak tartja az Újfalussy és Előhegy utca felújítását, az idei évre
vonatkozóan már kialakult a fontossági sorrend. Reméli, hogy jövő évben megtörténhet itt is
a felújítás. A támfallal együtt kellene kezelni a kérdést, elég elhanyagolt képet mutat ez a
felső rész.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy az út- és járdafelújítások ügyét egy külön ülésen
tárgyalják. Határozati javaslata, hogy a bizottság az út-és járdafelújításokra beérkezett
javaslatokat 2016. szeptember 30-ig áttekinti és a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével
javaslatot tesz azok megvalósításának sorrendjére.
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 227/2016. (VI. 14.) határozata
az út-és járdafelújításokra beérkezett javaslatok áttekintéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az út-és járdafelújításokra beérkezett
javaslatokat 2016. szeptember 30-ig áttekinti és a pénzügyi
lehetőségek
figyelembe
vételével
javaslatot
tesz
azok
megvalósításának sorrendjére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
Kővári László elnök átadja az ülés vezetését Máté Péter elnökhelyettesnek, és távozik az
ülésteremből. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
27. napirendi pont:
Tóbi Balázs területvásárlási és telekhatár-rendezési kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: Gyurkovics János bizottsági taggal tegnapi napon
megtekintették a helyszínt és javasolja a bizottságnak, hogy járuljon hozzá az önkormányzati
tulajdonban lévő 6820 és 6823/11 hrsz-ú ingatlanok kérelemben megjelölt részeinek 5.000.Ft/m2 vételár ellenében Tóbi Balázs részére történő értékesítéséhez az alábbi feltételekkel:
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a villanyoszlop melletti védőtávolságot meg kell hagyni,
hátsó lefolyó árok és a 6820 hrsz-ú ingatlan burkolt területe nem eladó,
a telekalakítással kapcsolatos mindennemű költség a vevőt terheli.
Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá a 6823/10 és 6823/9 hrsz-ú ingatlanok közti
telekhatár-rendezéshez, mely a tényleges használat rögzítését jelenti, továbbá, hogy a Jedlik
Ányos utca végére „Várakozni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 228/2016. (VI. 14.) határozata
Tóbi Balázs területvásárlási és telekhatár-rendezési kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 402/2011. (XI.15.) és 192/2016.
(V. 24.) számú határozatait visszavonja.
2.
A bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.4.
pontjában rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévő 6820 és 6823/11 hrsz-ú ingatlanok
kérelemben megjelölt részeinek 5.000.- Ft/m2 vételár ellenében Tóbi
Balázs Szekszárd, Jedlik Ányos u. 23-25. szám alatti lakos részére
történő értékesítéséhez, az alábbi feltételekkel:
-

a villanyoszlop melletti védőtávolságot meg kell hagyni,
hátsó lefolyó árok és a 6820 hrsz-ú ingatlan burkolt területe nem
eladó,
- a telekalakítással kapcsolatos mindennemű költség a vevőt
terheli.
3.
A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesítésre
kerülő területrészt sorolja át forgalomképes vagyontárgyak közé.
4.
A bizottság hozzájárul továbbá a 6823/10 és 6823/9 hrsz-ú
ingatlanok közti telekhatár-rendezéshez, mely a tényleges használat
rögzítését jelenti.
5.
A bizottság felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Jedlik Ányos utca végére „Várakozni tilos” táblát helyezzen ki.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
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Kővári László elnök visszatér az ülésterembe, és átveszi az ülés vezetését. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
28. napirendi pont:
Javaslat „Mozgáskorlátozott tábla” levételére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 95. szám keleti
oldalán levő parkolóban kihelyezett „Mozgáskorlátozott tábla”kerüljön levételre, tekintettel
arra, hogy az épületben nem lakik mozgáskorlátozott személy, a táblának nincs
létjogosultsága.
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 229/2016. (VI. 14.) határozata
„Mozgáskorlátozott tábla” levételéről
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 felkéri
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 95. szám
keleti oldalán levő parkolóban kihelyezett „Mozgáskorlátozott tábla”
levételéről gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
29. napirendi pont:
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a
határozati javaslatot.
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 230/2016. (VI. 14.) határozata
a helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi közösségi
közlekedés támogatásának igényléséről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: Tudomása szerint beérkezett a Polgármesteri Hivatalba a 2016.
évi Csörge-tavi Rockfesztivál megrendezéséhez szükséges területbérlési kérelem.
Indítványozza, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a témát.
Az elnök szavazásra teszi fel a Csörge-tó területének használatáról szóló szóbeli
előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
30. napirendi pont:
Csörge-tó területének használata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Csáki Viktor nyújtott be kérelmet, az idei évi rockfesztivál
megrendezéséhez szeretné térítésmentesen igénybe venni a Csörge-tó területét. A
rendezvény jóval kisebb lesz, mint a korábbi években, helyi zenekarok lépnek fel és napi 250
látogatóval kalkuláltak.
Máté Péter elnökhelyettes: Van egy jelentkező, aki szeretné működtetni a horgásztavat. A
jövőre vonatkozóan pedig szükséges lenne keresni egy működtetőt, aki a területet rendben
tartja, akár bérleti díj fizetése nélkül is, ennek részleteit ki kell dolgozni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Milyen tapasztalatok vannak arra vonatkozóan, milyen állapotban
adják vissza a területet a használat után?
Varga András osztályvezető: Nem volt probléma, a területet rendben adták vissza, a
hulladékszállításról gondoskodtak.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Erre milyen garancia van?
dr. Mezei László bizottsági tag: Kauciót is lehet kérni, az eredeti állapotot állítsák helyre.
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Támogatja, hogy a jövőre vonatkozóan keressenek egy működtetőt, aki bérleti díj fejében
elvégzi a szükséges munkákat.
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 231/2016. (VI. 14.) határozata
a Csörge-tó területének használatáról a 2016. évi rockfesztivál
időszakára
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága hozzájárul, hogy a 2016. évi
Csörgei-tavi Rockfesztivál megrendezéséhez szükséges földterületet
(Szekszárd 025-028 hrsz.) a 2016. június 20-27. közti időszakra
vonatkozóan Csáki Viktor e.v. (7081 Simontornya, Széchenyi u. 2.)
térítésmentes használatába adja az Önkormányzat.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a használatba adással
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2016. június 23.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
31. napirendi pont:
Javaslat a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(207. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Aranykönyvi Szerkesztőbizottság tagjai
dr. Dobos Gyula az Aranykönyvi Szerkesztőbizottság elnöke: Ismerteti a Humán Bizottság
ülésén elhangzott javaslatokat.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a 2015.
évi Aranykönyvet, egyúttal köszönetét fejezi ki a szerkesztőbizottság tagjainak az elvégzett
munkáért.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 232/2016. (VI. 14.) határozata
a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja, egyúttal
köszönetét fejezi ki a Szerkesztőbizottság tagjainak az elvégzett
munkájukért.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kővári László elnök
Az elnök a nyilvános ülést 14 óra 35 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K.m.f.
Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Feri Blanka
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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