SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-5/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2015. március 24. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ
– Palánk termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Pap Zoltán osztályvezető,
Zaják Rita képviselő,
dr. Bodor Adrienn jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívott:

referens,

dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány,
János Anna a Civil Kerekasztal képviselője,
Berlinger Attila titkár

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 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 7 igen szavazattal elfogadott.
Kővári László elnök javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az 58. és 59. sz. bizottsági
előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság áldozatsegítési és bűnmegelőzési program keretében
végzett tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány
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2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
3. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(65. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u.
12/A)
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Mészáros Andrea ügyvezető kurátor
7. napirendi pont:
Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM pályázatához
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila titkár
8. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadása
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
9. napirendi pont:
Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
10. napirendi pont:
Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
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11. napirendi pont:
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának
energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
(67. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
12. napirendi pont:
„A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer karbantartása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd, Bor utca közvilágítás kiépítésére
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
14. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
15. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő
eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
16. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei munkabiztonsági
és tűzvédelmi feladatainak ellátására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
17. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelme
(58. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
18. napirendi pont:
Légimentő Bázis létesítési terve részleges módosításának költségei
(59. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
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1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság áldozatsegítési és bűnmegelőzési program keretében
végzett tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Hozott nyolc példányban prospektust, amely bemutatja ennek a
projektnek az egész tevékenységét, lényegét, mozzanatait. Gyakorlati oldalról közelítené meg a
kérdést. Az áldozatsegítő és bűnmegelőzési projekt közös konzorcium volt a Tolna Megyei
Kormányhivatal és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság között. 2012. december 1. és 2014.
november 30. közötti időtartamban futott ez a program. Erre a két éves időszakra volt anyagi
támogatás. A pénzügyi segítséget dologi és személyi részre osztaná. A személyi rész öt kapitányságon
zajlott, mindenhol két fő dolgozott. A két főből egy fő roma származású volt, a főkapitány és a
kormányhivatal vezetője döntött így abból a szempontból, hogy elég sok roma sértett, áldozat is van.
Hogy még jobban megtalálják a közös hangot a munkatársaik velük, ezért döntöttek úgy a szervezők
és a projekt vezetők, hogy az egyik fő mindenképp roma származású legyen. Felsőfokú végzettségű
személyekről van szó. Az áldozatsegítés a kormányhivatalnál található, azon belül is az igazságügyi
szolgálatnál. Nem új keletű ez az intézmény, viszont nem megfelelően működött. Sokan a rendőrségre
mutattak, sokan a kormányhivatalra, hogy miért nem működik. Ekkor ültek össze az illetékesek és
megpróbálták az áldozatsegítést jó irányba terelni, hogy ne csak egy kijelentés legyen mögöttes
tartalom nélkül, hanem tényleg valódi segítséget kapjanak azok, akik valamiféle bűncselekmény akár
gondatlan, akár szándékos, vagy közlekedési baleset sértettjeivé, áldozataivá váltak. A munkatársak
elkezdték a kapitányságokon végezni ezt a munkát. Az áldozatok, sértettek náluk tesznek bejelentést,
ott szembesülnek ezekkel a problémákkal, bűncselekményekkel és ott kezdődik az ügy. Nagyon jól
érezték a szervezők, hogy oda kell telepíteni azokat a dolgozókat, akik aztán becsatornázzák az
áldozatsegítés folyamatába ezeket az ügyeket. Megtörténik a bűncselekmény, náluk megtörténik a
panaszfelvétel. A panaszfelvevő azonnal átkíséri a sértettet az áldozatsegítő irodába, ahol azonnal
elkezdődik az a munka, ami oda vezet, hogy valamiféle segítséget kapjanak az áldozatok. Ez többféle
lehet, jogi segítségnyújtás, pszichológiai segítségnyújtás. Az áldozatsegítésnek többféle módja létezik,
például azonnali pénzbeli segítség. Vannak olyan sértettek, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, de
nagyon sokan igénybe vették már a segítséget. Összegezve, ez a két munkatárs a sértetteket fogadja,
meghallgatja és abba az irányba terelik az ügyet, ahová a sértett problémája a leginkább tartozik. Ezek
a kollegák megismerik azt, hogy miért vált valaki áldozattá és itt jön be a bűnmegelőzési része a
dolognak.
Kővári László elnök: A sértettek meghallgatása a nyomozati szakba tartozik?
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Nem, ez attól teljesen független. Ez kimondottan az áldozat segítését
célozza.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nagy jelentősége van az ilyen típusú tevékenységnek.
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Ez a program 2014. november 30-án lezárult és kimerült az a pénzügyi
forrás, ami addig biztosítva volt. A dologi része, iroda, számítógépek az infrastruktúra rendelkezésre
áll, azonban a két munkatárs bére nem megoldott. Elsősorban az önkormányzatokat,
polgármestereket keresték meg ebben a kérdésben, hiszen minden önkormányzatot érintenek ezek az
emberek. Ez egy átmeneti megoldás lenne, keresik azokat a pályázati lehetőségeket, ahol megoldást
találhatnak erre a problémára.
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Zaják Rita képviselő: Kővári László elnök úrtól kérdezi, hogy milyen megoldást tart elképzelhetőnek,
hogy megoldódjon ez a helyzet?
Kővári László elnök: Ha más forrás nem áll rendelkezésre, akkor önkormányzati forrást kell biztosítani
a projekt folytatására, hiszen az emberek jó közérzetének biztosítása fontos feladat.
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Meg lehetne próbálni azt, hogy az egyik munkatársat az önkormányzat
foglalkoztatná, ugyanúgy ahogy ez a kormányhivatalnál történt. A megoldás az lehetne, hogy egy
állandó referenst kellene működtetni. A dologi hátteret biztosítanák számára.
Zaják Rita képviselő: A referensek foglalkoztatása megkönnyítené a rendőrség munkáját?
dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány: Igen.
Kővári László elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 89/2015. (III. 24.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság áldozatsegítési és bűnmegelőzési
programról szóló beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága elfogadja a Szekszárdi Rendőrkapitányság
áldozatsegítési és bűnmegelőzési programról szóló beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2015. március 24.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztését.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az új piac bérleti díjai hogy viszonyulnak a korábban megállapított bérleti
díjakhoz?
Kővári László elnök: Januárban döntött a bizottság a bérleti díj emelésről.
Máté Péter bizottsági tag: A piac hétfőtől szombatig tart nyitva. Tudomása szerint lehetőség van arra,
hogy a piacok hétvégén is nyitva tarthassanak, a hétvégi zárva tartás ezekre nem vonatkozik. Szeretné,
ha a nyitvatartási időt módosítanák úgy, hogy a hét minden napján nyitva lehessen a piac.
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Kővári László elnök: Erre visszatérhetnek, lehet ilyen irányú igény, de ennél a napirendi pontnál csak
az elnevezésről kell döntenie a bizottságnak.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azzal, hogy a hivatal
vizsgálja meg a piac hétvégi nyitva tartásának lehetőségét.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 90/2015. (III. 24.) határozata
a vásárok és piacok tartásáról szóló rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a vásárok és piacok
tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítását azzal,
hogy a Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét és költségvonzatát, hogy a központi piac ideje hétfőtől
vasárnapig terjedő időtartamra változzon.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Példaként említi a Bródy köz és Bródy utca esetét, ahol mindig problémát
jelent a küldemények kézbesítése. Sok esetben összekeverik. Nem tartja szerencsésnek, hogy ilyen
elnevezéseket közel használjanak egymáshoz.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szilas utca” és „Szilas köz” elnevezéseket javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 91/2015. (III. 24.) határozata
a közterületek elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szilas utca” és „Szilas köz” elnevezéseket javasolja a
Közgyűlésnek elfogadásra.
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Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(65. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 92/2015. (III. 24.) határozata
a 2015. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a 2015. évi
Közbeszerzési Terv módosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 93/2015. (III. 24.) határozata
a közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a közcsatornára
történő rákötés pályázati kiírását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u.
12/A)
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Mészáros Andrea ügyvezető kurátor
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 94/2015. (III. 24.) határozata
ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az ingatlan
használatának átadásáról szóló megállapodás módosítását (Szekszárd,
Bartina u. 12/A).
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM pályázatához
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila titkár
Berlinger Attila titkár: A pénzügyi, technikai résszel kezdené. Ez egy utófinanszírozású pályázat egy
olyan egyesületnél, melynek az önkormányzat alapító tagja. Turisztikai jellegű beruházásokra,
fejlesztésekre hozták létre ezt az egyesületet. Közel 50 taggal rendelkeznek. Nagyon sok olyan tag van,
akikkel megpróbálnak közösen újabb fejlesztéseket generálni, ezért bővítik ezt a kört. Ide tartoznak a
környékbeli szállásadók, vendéglátók, turisztikai attrakciók tulajdonosai, múzeumok, Gemenc Zrt.,
Illyés Gyula Főiskolai Kar is. Az utolsó két hónapban rengeteg dolog összecsúszott. Közbeszerzési
eljárások és beszerzések miatt volt olyan része ennek a pályázatnak, ami több mint fél éves előkészítést
igényelt. Technikailag azért okoz nehézséget ez az utolsó két hónap az egyesületnek, mert az
utófinanszírozás miatt akkor tudja a pályázati támogatást lehívni, ha leszerződött cégekkel,
vállalkozókkal lezajlott a beszerzés, kifizették a számlát és abban a pillanatban tudnak benyújtani
kifizetési kérelmet, ami 10-15 napon belül megérkezik.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mire épít Szekszárd?
8

Berlinger Attila titkár: A borra, viszont szükség lenne a szállás férőhelyek növelésére.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 95/2015. (III. 24.) határozata
Működési célú támogatásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd és
Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM pályázatához a működési célú
támogatás biztosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadása
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 96/2015. (III. 24.) határozata
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Szekszárd és
Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratát.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
9

Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 97/2015. (III. 24.) határozata
„A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról” c. pályázat megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek javasolja biztosítani „A közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosítását.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 98/2015. (III. 24.) határozata
a Szekszárdi Hegyközség támogatásáról
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Hegyközség részére 100.000 Ft összegű
támogatást biztosít a 2015. évi Bizottsági Keret terhére a „Szekszárdi
Borvidéki Borverseny”, benne a „Szekszárd Város Bora 2015” kiválasztása
program megvalósításához.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére, valamint a polgármestert a megállapodás aláírására.
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3. A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti összeg
átutalására.
4. A Bizottság a 2015. évi „Szekszárd Város Bora” elismerő cím
adományozásához szükséges serleg megvásárlásához, valamint annak
gravírozásához szükséges költségek finanszírozását a 2015. évi Bizottsági
Tartalék keret terhére biztosítja, amelynek ügyintézésére felkéri a
Polgármesteri Hivatalt.
Határidő:
Felelős:

2015. április 30.
Kővári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

11. napirendi pont:
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának
energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához
szükséges többletforrás biztosítására
(67. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Märcz László igazgatóság vezető: A mai napon kaptak egy értesítést a miniszterelnökségtől, hogy
77.296.411 Ft vissza nem térítendő önerő támogatásban részesíti a pályázatot. Ezt a táblázatot ki kell
egészíteni még egy sorral. Ebben a táblázatban az önkormányzati saját erő bruttó 138 millió Ft-tal
szerepel, de ebből szerencsére le lehet vonni ezt a 77.296.411 Ft-ot, ami úgy módosítja a helyzetet,
hogy az önkormányzat teljes önereje 60.914.000 Ft.
Zaják Rita képviselő: 2014. március 11-én született meg a támogató döntés. 2015. február 2-án írták
ki a közbeszerzést. Miért egy évvel később kerül ez kiírásra? Ugyanis megint az lesz, hogy nem lesz idő
megismételni a közbeszerzési eljárást, hiszen már eldöntötték. Van egy ajánlat, ami 54 millió Ft-tal
több, mint amennyi erre van. Véleménye szerint újra ki kellett volna írni a pályázatot, még egy esélyt
kellett volna adni, hátha valaki kedvezőbb ajánlatot tesz. Felháborítónak tartja, hogy egy ilyen, közel
600 millió Ft-os beruházásra egy árajánlat érkezik. Megkérdezett egy szakembert, hogy ennek mi lehet
az oka. A szakember azt válaszolta, hogy ennek két oka lehet. Az egyik, hogy úgy írták ki a pályázatot,
hogy a feltételeknek csak ténylegesen ez az egy pályázó tudott megfelelni, vagy a kormányzati
intézkedések miatt van. Az uniós pénzek az előző ciklusról bennmaradtak, rengeteg beruházást
indítottak el az utolsó utáni pillanatban, hogy az összes ezzel foglalkozó cég maximálisan le van terhelve
októberig. Innentől kezdve a szakember szerint nincsen árverseny.
Máté Péter bizottsági tag: Tehát nincs kivitelezői kapacitás?
Zaják Rita képviselő: Igen.
Märcz László igazgatóság vezető: A pályázat beadásakor megvalósíthatósági tanulmány készült.
Miután megszületett a támogatási döntés, utána terveket kellett készíttetni, azokat beszereztetni és
ezek a műveletek sok időt vettek igénybe. Egy év alatt sikerült eljutni odáig, hogy ki lehessen írni a
pályázatot.
Zaják Rita képviselő: Meddig kell befejezni ezt a projektet?
Märcz László igazgatóság vezető: Szeptember vége a határidő. Fél év marad a kivitelezésre.
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Zaják Rita képviselő: Tudomása szerint úgy kerül beadásra egy pályázat, hogy egy szakember
kidolgozza, és pontos számadatok kerülnek beadásra.
Märcz László igazgatóság vezető: Ebben az esetben a beadásnál történt egy kis malőr, mégpedig az
ablakok árának számításánál. Itt vannak alumínium és műanyag nyílászárók és az összes nyílászárót
alumíniumként adták be, amit az ellenőrző hatóság felfedezett és ezért csökkentették.
Zaják Rita képviselő: Miből adódik az 54 millió Ft-os különbség?
Märcz László igazgatóság vezető: A piaci ár és a megítélt támogatás közötti különbségből adódik.
Máté Péter bizottsági tag: Amikor egy pályázatot beadnak, akkor van egy tervezői ár, úgynevezett
mérnök ár. A mérnöki ár a piaci árral nincs összhangban, a piaci ár magasabb.
Märcz László igazgatóság vezető: Vannak ebben a pályázatban olyan dolgok, amik nem támogathatóak
és el kell végezni, amit a kiíráskor figyelembe vettek.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 99/2015. (III. 24.) határozata
a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka
óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-20130206) című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlésnek javasolja biztosítani a "Szekszárd MJV
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai
korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206)
című
pályázat megvalósításához szükséges többletforrást.
Határidő:
Felelős:

2015. március 26.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
„A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer karbantartása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 100/2015. (III. 24.) határozata
„A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer karbantartása.” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat „A VIIR Szekszárd ingatlannyilvántartási rendszer karbantartása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás során az ajánlatot tevő, Építész
Alkotóműhely Kft-vel kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőt az
eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződés aláírására,
valamint az aljegyzőt a szükséges dokumentum ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóság vezető

13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd, Bor utca közvilágítás kiépítésére
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 101/2015. (III. 24.) határozata
a közvilágítás kiépítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy közvilágítás kerüljön kiépítésre
Szekszárdon a Bor utcában, a 72. sz. oszloptól a Mocfa csárdáig, minden
második oszlopon, és jóváhagyja, hogy annak kivitelezését a benyújtott
ajánlatban szereplő 1.953.830 Ft + ÁFA, azaz egymilliókilencszázötvenháromezer-nyolcszázharminc Ft+ÁFA összeg erejéig a 2015.
évi költségvetés „közvilágítás fejlesztés, kiépítés” előirányzat terhére a KÖZMEG-VILL Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A.) végezze el.
Határidő a szerződéskötésre: 2015. március 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
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14. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítése”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 102/2015. (III. 24.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZTERÜLETEINEK
ÉS
CSAPADÉKVÍZ-CSATORNAHÁLÓZAT
PATKÁNYMENTESÍTÉSE” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott
ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Fauna-Higiénia Kkt-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7.)
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:

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóság vezető

15. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő
eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 103/2015. (III. 24.) határozata
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban:
köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban:
köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft-vel (7100
Szekszárd, Alkony utca 1.) kössön szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az
eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződések
aláírására, valamint az aljegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Dr. Göttlinger István aljegyző
Farkas Éva osztályvezető

16. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei munkabiztonsági
és tűzvédelmi feladatainak ellátására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 104/2015. (III. 24.) határozata
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására.”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására.”
tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Ergonom Munkavédelmi és Szolgáltató Kft-vel
(7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 10.) kössön szerződést.
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2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevőket az
eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert a szerződések
aláírására, valamint az aljegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. március 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyző
Farkas Éva osztályvezető

17. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelme
(58. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 105/2015. (III. 24.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szd-i Katasztrófavédelmi
Kirendeltség kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a támogatja a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szd-i Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (7100 Szekszárd,
Mikes u. 16-22.) 100 m futószőnyeg térítésmentes áthelyezésére vonatkozó
kérelmét a Pollack pályáról a Tűzoltóparancsnokság udvarára. A szőnyeg
felszedése és szállítása a kérelmező feladata és költsége.
Határidő:
Felelős:

2015. április 10.
Märcz László igazgatóság vezető

18. napirendi pont:
Légimentő Bázis létesítési terve részleges módosításának költségei
(59. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László
Előadó: Máté Péter bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 106/2015. (III. 24.) határozata
a részleges tervmódosítás költségeinek viseléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Ipari Parkban létesítendő Légimentő Bázis
megvalósítása vonatkozásában a bázis részleges tervmódosításának
költségét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének 14.
számú mellékletének „pályázati tartalék” terhére megelőlegezi, azzal, hogy a
költségeket a T-Trans Főép Kft. az Önkormányzat részére megtéríti.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Kővári László elnök
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 40 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Bodor Adrienn
jegyzőkönyvvezető

dr. Göttlinger István
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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