SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-21/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. november 27. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Varga András osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
dr. Szily Máté jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Kérelem a
szekszárdi 10653/2 és 10666/1 hrsz-ú földterületek vételére” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.

Märcz László igazgatóságvezető: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Gördülő
Fejlesztési Terv módosítása” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
módosítással és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 6
igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
„Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
ZÁRT ÜLÉS:
4. napirendi pont:
A 2018. évi Klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
5. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2018.” kitüntető díj adományozására
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Sipos Gergő sport és ifjúsági referens
NYILVÁNOS ÜLÉS:
6. napirendi pont:
A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti ingatlanra
kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának selejtezési kérelme
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ közötti
vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr mb. osztályvezető

3
1127jkv

12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
ZÁRT ÜLÉS:
16. napirendi pont:
Önkormányzati ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
(300. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Caminus Kft-vel kapcsolatban
(301. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására
(299. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Elmondja, hogy kettő új eljárás kerülne felvételre a Közbeszerzési
Tervbe. Ezek közül az egyik, amely a Tudásközpont tervezésével kapcsolatos, már régen
lefolytatásra került, csak nem került még bele a Közbeszerzési Tervbe. Ez nem jelent
jogszabály-ellenességet, ugyanis utólag is ki lehet egészíteni a Közbeszerzési Tervet. Az
önkormányzatnak egy keret-megállapodása van az utak és járdák karbantartására és
építésére, amely gyakorlatilag kimerült, ezért új eljárást kell kiírni. Ezt az eljárást még az idén
szeretné elindítani az önkormányzat. Ezen kívül vannak olyan tételek is, amelyek kikerültek a
Közbeszerzése Tervből, mert nem voltak közbeszerzés kötelesek. Ide tartozik például a Dienes
Iskolában a mosdóhelyiségek felújítása, a folyószámlahitel keret, illetve a helyi közösségi
közlekedésnél a közszolgáltató megbízása.
Kővári László elnök: Tegnap látta, hogy a város hirdeti a tömegközlekedésre az ajánlattételi
lehetőséget. Ez közbeszerzés lesz?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Nem, ez egy speciális eljárás lesz.
Kővári László elnök: A jelenlegi szolgáltató is pályázhat?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen.
Kővári László elnök: Napközben vannak olyan járatok, amelyeket csak pár utas vesz igénybe.
Ezt a mérések is alátámasztják. Ezt esetleg külön kellene magánszolgáltatóval megoldani.
Véleménye szerint ez hatékonyabb lenne. A város igen nagy összeget fizet minden évben a
szolgáltatónak. Úgy gondolja, hogy a lakosok nincsenek tisztában ezzel.
Máté Péter bizottsági tag: Szükség van a menetrend felülvizsgálatára. A helyi járatos
menetrendet a város állította össze.
Kővári László elnök: Erről a bizottság már hozott határozatot, és a felülvizsgálat a határozat
alapján folyamatban is van.
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 368/2018. (XI.20.)
határozata
a 2018. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2018. évi
Közbeszerzési Terv módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
„Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 36 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Az előterjesztés a tegnapi nap folyamán egy kicsit későn lett
kiküldve, emiatt elnézést kér. Elmondja, hogy az ajánlattételi határidő tegnap délután három
órakor járt le. Az ajándékra jogosultak december ötödikéig tudnak regisztrálni több
platformon, így személyesen, elektronikusan és telefonon is. A csomagok kiosztása hatodikán
kezdődik. A csomagok értéke 2.500 forint lesz. 10 darab termék lesz a csomagban, köztük lesz
kávé, tea, tartós élelmiszer és szaloncukor is. Az ajánlattételi határidő lejártáig egy darab
ajánlat érkezett.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Tavaly nem azt kapták az emberek, mint ami előre meg volt
hirdetve, ezért sokan reklamáltak is. Akik viszont később mentek a csomagért, annyi mindent
kaptak, hogy alig bírták hazavinni. Nagyon át kellene gondolni, hogy mi kerüljön a csomagba,
és csak azt hirdesse meg az önkormányzat, ami ténylegesen bele fog kerülni a csomagba.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 37 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Erről nincs információja, de jelzi, hogy figyelni fognak arra, hogy
az utánrendelésnél is ugyanazok a termékek kerüljenek a csomagokba.
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 369/2018. (XI.20.)
határozata
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a „Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére ”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Karácsonyi csomag beszerzése szekszárdi lakosok részére
” tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Tesco-Global Áruházak Zrt.
(2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Tesco-Global Áruházak Zrt-vel (2040 Budaörs, Kinizsi út
1-3.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
Kővári László elnök

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

2018. december 3.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Alapvetően technikai jellegű módosításról van szó. Az
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a Közgyűlés kell, hogy elfogadja. Áprilisban
bevezetésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer, amelyhez kapcsolódóan egy
kormányrendelet előírja, hogy mellékletben meg kell határozni a jogosultsági szinteket, vagyis
azt, hogy melyik kolléga milyen feladatokat végezhet.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 370/2018. (XI.20.)
határozata
Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 1/2018. (V.24.) szabályzat
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló
1/2018. (V.24.) szabályzat módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

A bizottság 8 óra 39 perckor zárt ülésen folytatja munkáját, melyen meghozta 371372/2018. (XI.27.) határozatait.
A bizottság 8 óra 53 perckor nyilvános ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirend
szerint.
6. napirendi pont:
A Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: A Gördülő Fejlesztési Tervet évente be kell adni az
Energetikai Hivatalnak. Az Energetikai Hivatal elfogadja a tervet, amely ezután
megvalósítható. A 2018-as Gördülő Fejlesztési Tervet a Közgyűlés és az Energetikai Hivatal is
elfogadta. Ebben a tervben a szennyvízrendszernél a beruházások között szerepel egy
csatornavizsgáló készülék. Az E.R.Ö.V. Zrt. megkereste a Polgármesteri Hivatalt azzal a
problémával, hogy ezt a készüléket az idei évben nem tudják megvásárolni, ezért szeretnék
ezt a beruházást a 2019-es tervben megvalósítani. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az
Energetikai Hivatalnak meg kell küldeni egy közgyűlési határozatot. A módosítással 2.367.000
forint felszabadul, amelyet át kell utalni az önkormányzat által erre a célra elkülönített
számlára.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Bocskai utcában levő acélnyomó cső már nagyon régi. Ennek a
cseréje benne lesz-e a jövő évi tervben?
Kővári László elnök: Nem lesz benne. Vannak olyan felújításra váró utcák, ahol addig nincs
értelme az új útburkolat építésének, amíg a közműcsere nem történik meg.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: A közműcserét kérdezte.
Kővári László elnök: Több olyan utca van, amelynek a közműcseréjét már az előző évben is
javasolták. Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Gördülő Fejlesztési Terv módosítását a
Közgyűlésnek.
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 373/2018. (XI.20.)
határozata
a víziközmű-rendszer Gördülő
Fejlesztési
Tervének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a víziközmű-rendszer Gördülő
Fejlesztési Tervének módosításáról szóló szóbeli előterjesztést
megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlésnek a módosítás
elfogadását.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj. 1. sz. alatti ingatlanra
kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(285. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat 2013-ban kötött megállapodást
a Tolna Megyei Kormányhivatallal az önkormányzat tulajdonában álló és a Szekszárdi Járási
Hivatal által használt, Szekszárd, Bezerédj utca 1. szám alatti helyiségek üzemeltetéséről. A
megállapodás eddig egyszer lett módosítva, 2016-ban. A módosítások december 1-jével
lépnének hatályba.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 374/2018. (XI.20.)
határozata
a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1.
sz. alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei
Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlanra
kötött
üzemeltetési
megállapodás
módosításának
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős.

2018. november 29.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(290. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Rieger Beáta osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 375/2018. (XI.20.)
határozata
a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2019. évi
folyószámlahitel szerződés megkötésére” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős.

2018. november 29.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Központjának selejtezési kérelme
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(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Rieger Beáta osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Érdekesnek tartja, hogy ahhoz, hogy eladhassák az autót, le kell,
hogy selejtezzék. Ha nem lenne selejt, akkor nem lehetne eladni?
dr. Molnár Kata jegyző: Selejtezésen nem a szó konkrét jelentését kell érteni. Hasznosításról
kell dönteni, azaz arról, hogy nincs szükség erre a vagyontárgyra.
Máté Péter bizottsági tag: Érkezett konkrét ajánlat az autóra?
dr. Molnár Kata jegyző: Úgy tudja, hogy igen.
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 376/2018. (XI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Központja selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján engedélyezi
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális
Központja által kért nagy értékű tárgyi eszköz selejtezését, és
hozzájárul majd azt követő értékesítéséhez és a nyilvántartásból
való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2018. november 26.
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Tájékoztató az adórendeletek felülvizsgálatáról
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
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dr. Molnár Kata jegyző: Kovács Lászlóné osztályvezető távollétében elmondja, hogy a hivatal
mindig tájékoztatást ad a jogszabályi változásokról. A mostani jogszabály-módosítás
lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak egy jelentős kedvezmény bevezetésére. A Megyei
Jogú Város Szövetsége felméri, hogy mely önkormányzatoknak mi a terve ezzel a lehetőséggel
kapcsolatban. A jogszabály alapján az iparűzési adónál lehetet kedvezményt megállapítani a
beruházásokra. Az önkormányzat sajnos nem tudja prognosztizálni az ezzel kapcsolatos
bevétel kiesést. Ez a módosítás a két év múlva esedékes adóbevételeket érintené. Az
előterjesztésben nem javasolnak egyelőre döntést ezzel kapcsolatban. Természetesen egy-egy
gazdasági szereplőnek nem lehet kedvezményt nyújtani, hanem csak általánosan helyi
adóalapra vonatkozóan lehet megfogalmazni.
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 377/2018. (XI.20.)
határozata
az adórendeletek felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tájékoztató az
adórendeletek felülvizsgálatáról” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ közötti
vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás
(298. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A 2016. december 16. napján kelt
vagyonkezelési szerződés nem tartalmaz rendelkezést azzal kapcsolatban, ha az
önkormányzat ruház be a vagyonkezelésben levő ingatlanba. A szerződés ebben az esetben
nem tartalmazza a követendő könyvviteli, nyilvántartási feladatokkal kapcsolatos
rendelkezéseket. A Dienes iskola beruházása kapcsán derült ki, hogy szükség lenne ennek a
rögzítésére.
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 378/2018. (XI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Szekszárdi Tankerületi Központ
közötti vagyonkezelési szerződés módosításához hozzájárulás”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Szeretné, ha a bizottság tagjai kapnának tájékoztatást arról, hogy ki
melyik osztályon dolgozik, és mi az elérhetősége, valamint, hogy ki kit helyettesít.
dr. Molnár Kata jegyző: Jelzi, hogy megküldi az állománytáblát a bizottság tagjainak.
12. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására
(302. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Technikai jellegű módosításról van szó,
ugyanis megtörtént a döntés dr. Haag Éva felügyelői bizottsági tagsága lemondásának
elfogadásáról és Murvai Árpád delegálásáról. Ezt szükséges átvezetni az alapító okiratban,
amelyhez közgyűlési döntés kell.
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 379/2018. (XI.20.)
határozata
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a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására
(297. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Szükségessé vált az Integrált Területi
Program (a továbbiakban: ITP) módosítása annak következtében, hogy Szekszárd a többi
megyei jogú város önkormányzatával együtt még tavaly év végén jelezte, hogy a
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése elnevezésű intézkedésen belül
levő paktum projektje kapcsán nem biztos, hogy a vállalt indikátorértékeket tudja teljesíteni,
a jelenlegi munkaerőhiány miatt. Erre tekintettel kezdeményezte az önkormányzat egy adott
összeg átcsoportosítását más intézkedésre, mégpedig az új bölcsődei férőhely létesítésére. Az
Európai Bizottság jóváhagyta ezt a módosítási folyamatot, ezért szükségessé válik az ITP
módosítása. Az előterjesztés szöveges része és a mellékelt táblázatok is levezetik ezt a
módosítást. A 6.8 intézkedés összege 70 millió forinttal fog csökkeni, amely összeg átkerül a
6.2 intézkedésre. Ezen kívül a táblázatok meghatározzák az indikátor módosítást is. A
forráselvonás következtében a vállalt indikátorérték is csökkentésre kerül. A paktum esetében
a 2018-ban vállalt 79 fő piaci programba való bevonása 69 főre csökken, illetve 2023-ra nem
392 főt kell bevonni, hanem 345 főt. Az utolsó táblázat pedig az átcsoportosítás ütemezését
tartalmazza.
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 380/2018. (XI.20.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés megkötése
(296. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ebben a TOP-os projektben olyan
helyszínen kíván az önkormányzat fejleszteni, amely a Magyar Állam tulajdonában van. Ahhoz,
hogy a fejlesztés megvalósulhasson, és az önkormányzat a kerékpárutat és az úszóművet
üzemeltesse és fenntarthassa, szükséges az állami tulajdonról való megállapodás. Az
önkormányzat a vagyonkezelővel, vagyis a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal kell, hogy
megkösse a szerződéseket. Mindkét szerződés meghatározza az éves bérleti díjat. Az egyik
fejlesztés egy kerékpárutat érint, a másik pedig egy úszóművet.
Máté Péter bizottsági tag: Mit kell érteni az úszómű alatt?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Egy stég lesz, egy kikötő.
Szegedi Attila bizottsági tag: Parthoz rögzített lesz?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Nem, moduláris úszóstég lesz, amelyet
bizonyos esetekben fel kell majd szedni.
Máté Péter bizottsági tag: Vannak költségtakarékos megoldások, amelyeket érdemes lenne
figyelembe venni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Utánanéz ennek, ugyanis most zajlik a
műszaki tervezés.
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:
15
1127jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 381/2018. (XI.20.)
határozata
a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Sió turisztikai
fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges
megállapodás és bérleti szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.1.4-16-SE1-201700001 azonosítószámú „Sió turisztikai fejlesztése” című pályázat
megvalósításához szükséges megállapodás és bérleti szerződés
megkötése” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vétele
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az Ipari Park északi határán elhelyezkedő területről van szó,
amely majdnem hét hektár nagyságú. Az ingatlan három személy tulajdonában van. A
Rendezési Terv ennek a területnek egy részére feltáró utat jelöl. A Rendezési Terv nem teszi
lehetővé az osztatlan közös tulajdon megszüntetését, ezért ajánlattal éltek az önkormányzat
felé a tulajdonosok. Az önkormányzat tárgyalásokat folytatott le, amelybe bevonta a
Szekszárdi Ipari Park Kft. vezetését is. A cég javasolta a terület megvételét, mert az Ipari Park
jövőbeli fejlesztése kapcsán még jól jöhet ez a terület. Az önkormányzat 300,- Ft/m2-es
ajánlatot tett, amelyet a tulajdonosok elfogadtak. A vételár kifizetésére a jövő évi költségvetés
terhére kerülne sor.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint a Szekszárdi Ipari Park Kft. nyilatkozatát
mellékelni kellett volna az előterjesztésben.
Varga András osztályvezető: A cégnek nincs tulajdona azon a területen.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a tulajdonos eldönti, hogy megvásárolja-e a
területet. Ezt követően pedig megbízza az üzemeltetőt. Az előterjesztés jó így.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 382/2018. (XI.20.)
határozata
a szekszárdi 6006/9 hrsz-ú földterület önkormányzati
tulajdonba vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a szekszárdi 6006/9
hrsz-ú földterület önkormányzati tulajdonba vételére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 19 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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