SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-2/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. február 23. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ
– Remete termében megtartott rendes üléséről.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Varga Katalin jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Pál József igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Frey Tímea osztályvezető,
dr. Bodor Adrienn osztályvezető,
Smolek Erika kodifikátor,
Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens,
Zaják Rita képviselő,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára,
Kálóczi Andrea intézményvezető,
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója

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 a „Lisztes-völgyi lőtér használata”
tárgyú 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:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
4. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT.
rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2016. (……..) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(47. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi kertész
7. 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)
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
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8. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
9. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
10. napirendi pont:
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás
jóváhagyására
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
11. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(41. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
12. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
13. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
14. napirendi pont:
Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(49. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
15. napirendi pont:
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közétkeztetési
feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése
(60. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására
vonatkozó pályázat jóváhagyására
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(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén és várostérségében” című pályázat jóváhagyására
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
18. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
19. napirendi pont:
Minőségi Ételek Borok Magazinban való megjelenés
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
20. napirendi pont:
Behajthatatlan követelések
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
21. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
22. napirendi pont:
Kiss László kérelme II.
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
23. napirendi pont:
Lisztes-völgyi lőtér használata
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
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Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Zaják Rita képviselő: A 618 millió Ft likvid hitel 2015-ben került visszafizetésre?
Pál József igazgatóság vezető: Nem, 2016-ban került visszafizetésre a 2015. évi költségvetés terhére.
Zaják Rita képviselő: Ezt a hitelt 2015. december 31-ig kellett volna visszafizetni?
Pál József igazgatóság vezető: Igen, azonban erre 2016. januárjában került sor.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet 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
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 41/2016. (II. 23.) határozata
a 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: 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, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 42/2016. (II. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre
várható összegének jóváhagyásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet
követő három évre várható összegének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs György bizottsági tag az üléstermet elhagyja 13 óra 15 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mi a 2016. évi költségvetés fő irányvonala?
Pál József igazgatóság vezető: Az előterjesztés írásos része is tartalmazza, hogy a 2016. évi
költségvetés alapvetően két fontos elemet határozott meg. Az egyik az önkormányzat és
intézményeinek biztonságos működtetése, valamint a 2015-2020. évi gazdasági programban
megfogalmazott feladatok megvalósítása.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2016. évi költségvetési rendeletet a könyvvizsgálói
jelentéssel kiegészítve a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 43/2016. (II. 23.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök
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4. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe visszatér 13 óra 21 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 7 fő bizottsági tag.
Zaják Rita képviselő: A mai sajtótájékoztatón bejelentett összeg milyen összeg? Az ehhez képest
milyen összeg? Az ennek a része-e? Ez uniós vagy nemzeti forrás? A Modern Városok Program
keretösszegét nem ismeri, a támogatói szerződést nem látta, a közgyűlésen nem találkozott vele. A 3
milliárd Ft milyen pénzösszeg?
Pál József igazgatóság vezető: A 3 milliárd Ft-os támogatás támogatási okirata már rendelkezésre áll,
a pénzösszeg decemberben a számlára érkezett. A mai napon bejelentett 33 milliárd Ft összegű
támogatásról még nincs dokumentum.
Zaják Rita képviselő: Ez egy plusz harmadik uniós forrás?

Zaják Rita képviselő: Van egy 7 milliárd Ft-os, egy másik több milliárd Ft-os és ez a további 3 milliárd
Ft-os támogatás? Ezt szeretné kérdezni, hogy így van-e?
Pál József igazgatóság vezető: Ez nem plusz 3 milliárd Ft, ez a január 15-én aláírt támogatói okiratnak
a 3 milliárd Ft-ja, amelyet a Miniszterelnökség az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak
ellátására adott.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a januárban aláírt Modern Városok Program keretében kapott
összeg költségvetési pénz?
Pál József igazgatóság vezető: Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Kővári László elnök: Szeretné megismételni, amit polgármester úr a sajtótájékoztatón elmondott. A
korábbi évek konszolidációja arról szólt, hogy korábban nem kaptak az önkormányzatok megfelelő
hátteret az iskola, kórház működtetéshez. Amit korábban elvettek, azt adták vissza ezeknek az
intézményeknek a fenntartására. Korábban az önkormányzat mindig csak feladatokat kapott felülről,
forrást pedig nem. Az ország teljesítőképessége az, ami fedezetet nyújt a Modern Városok Programhoz.
Ha az országban van munka, van befizető képesség, akkor van forrás a fejlesztésekre. Erről szólt az,
ami ma aláírásra került.
dr. Mezei László bizottsági tag: Februárban a Magyar Közlönyben már nem szerepelt Szekszárd
városának a 3 milliárd Ft-os támogatása, a novemberi tervezetben azonban igen. Most tudta meg, hogy
ugyan a Magyar Közlönyben nem szerepelt, de lett egy támogatás, amiről azt is tudni, hogy célzott.
Zaják Rita képviselő: Az már eldőlt, hogy ezt a 3 milliárd Ft-ot mire fordítják?
Pál József igazgatóság vezető: Látni kell, hogy az adósságkonszolidáció és a 3 milliárd Ft nem ugyanaz.
A konszolidáció a már megvalósított beruházásokból fakadó adósságokra vonatkozott. Kész
beruházások hitelének, tőketörlesztésének, kamattörlesztésének átvállalásához kapcsolódott. A
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január 15-i támogatói okirat aláírásával kapott 3 milliárd Ft önkormányzati kötelező és nem kötelező
feladatok ellátására nyújtott, vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Märcz László igazgatóság vezető: Három cél van: belterületi utak javítása, belterületi vízfolyások
mederrendezése és zártkerti utak felújítása.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a határozati javaslat 1. pontját egészítse ki a bizottság azzal,
hogy államilag garantált tőke és hozam ügyletre vonatkozzon. Legyen egyértelmű mindenki számára,
hogy csak olyan helyre lehet lekötni, ami garantált hozam és nem veszíthetik el ezt a pénzt.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a kiegészített határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 44/2016. (II. 23.) határozata
átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti
lekötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy a határozati javaslat 1. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 3.000.000.000
forint összegű, átmenetileg szabad pénzeszköz, legfeljebb három hónapos
időtartamokra történő pénzintézeti lekötését határozza el. A lekötést olyan
összegű megosztással kell eszközölni, hogy az igazodjék a kiadások
üteméhez, valamint csak tőke és hozam garantált ügyletre vonatkozhat.”
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT.
rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: Megháromszorozódott november óta a lakbér és távhő miatti
kintlévőség. Ez csak azokra a lakásokra vonatkozik, amit bérbe ad az önkormányzat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-n keresztül. Ez azért nagyon lényeges folyamat, mert a novemberi állapot, ami az
előterjesztésben szerepel, az még csak részben tartalmazta a távhőt. A lakásrendelet módosítás kényes
dolog, éppen ezért nagy körültekintéssel kellett ezt ilyen formában eljuttatni. A jegyző asszony az
illetékes fórumokon meg is hirdette, ahol bárki véleményt fűzhetett ehhez. Arra a végső állapotra
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jutottak, hogy a költségalapú lakásoknál bejutási limitet határoztak meg. Egy bejutási limit értékkel,
jövedelemmel kell rendelkezni. Ez véleménye szerint igazolható. A költségalapú lakás bérleti díja 600
Ft/m2. Egy 57m2-es panellakás rezsi költsége 60-70.000 Ft. Úgy gondolja, hogy nem lehet egy bizonyos
jövedelem limit alatt biztonságosan senkinek sem költségalapú lakást biztosítani. A költségalapú
lakásoknál a minimális nyugdíj kétszeresével kell rendelkezni egy főre eső átlagban a beköltöző
családoknak. Ez jelenleg 28.500 Ft. 56-57.000 Ft-tal kell rendelkeznie valakiknek átlagban egy főre
esően ahhoz, hogy költségalapú lakást kaphassanak.
dr. Mezei László bizottsági tag: Lehet bővíteni törvényes keretek között a behajtás lehetőségét? Van
kaució ezeknél a lakásoknál? El lehet menni olyan megoldásig, hogy például, aki nem fizet, az
közérdekű munkával dolgozza le a tartozását? Van egyéb lehetőség, hogy jogi eszközökkel
avatkozzanak be? Mi az akadálya annak, hogy végleges beavatkozásként például leszereljék a
fűtőtesteket, elzárják a vizet, kikapcsolják a villanyt? Ez a folyamat erősödni fog, az összeg nőni fog,
nem tudja elfogadni, hogy folyamatos pénzveszteség éri az önkormányzatot.
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató: A jogi lehetőségek rendelkezésre állnak, az egész folyamat bíróságon
keresztül érvényesíthető, másfél év alatt szokott lezajlani. Sok olyan ügy van, ami csak a moratórium
miatt nem jutott el a kilakoltatásig. A bírósági eljáráson kívül senkinek nincs semmilyen eszköze. Külső
behajtó cégnek adják majd ki ezt a rendszert, de nekik sem lesz más lehetőségük. A radiátor levételnek
azért nem látja igazán értelmét, mert a meleg víz korlátozás nagyobb hatással van az emberekre. A
meleg vizet a hidegvízzel szemben teljesen meg lehet szüntetni. Ezzel élni fognak, de a lakbér behajtás
bírósági útra tartozik.
dr. Varga Katalin jegyző: Ez nem adók módjára behajtható köztartozás, ilyen szempontból nem olyan
egyszerű a behajtásuk.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet 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 45/2016. (II. 23.) határozata
a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló
3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük
szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2016. (……..) önkormányzati
rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(47. sz. közgyűlési előterjesztés)
9

Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Katz Zoltánné Meszlényi Erika városi kertész
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 46/2016. (II. 23.) határozata
a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

7. 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)
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan lesz ez ellenőrizve?
dr. Varga Katalin jegyző: A törvény nem fogalmaz egyértelműen, nem azt írja, hogy az jogosult rá, ahol
az ingatlanban csak egy személy van bejelentkezve, hanem az életvitelszerű egyedül élést kell igazolni,
amiről senkinek nincs adata. Nyilvánvaló, hogy ezt még környezettanulmánnyal sem lehet igazolni
teljes körűen, ezért javasolták a teljes bizonyítóerejű magánokiratot. Jobb megoldást erre egyelőre
nem találtak. Az sem túl szerencsés, hogy az önkormányzatot nevezi meg az igazolás kiadására
jogosultnak, hiszen az önkormányzat hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, az nem életszerű, hogy az
igazolást a közgyűlés adja ki, ezért javasolták a hatáskört áttelepíteni a jegyzőhöz, mivel ez tipikus
hatósági jellegű feladat. Próbálják ez alapján kiadni az első igazolásokat, meglátják, hogy milyen
mennyiség lesz. Nem csak formai szempontból vet fel aggályokat, hanem ennek komoly érdemi
következményei lesznek a hulladékmennyiséget tekintve. Próbálták előzetesen jól körüljárni a kérdést,
majd a gyakorlat igazolja, hogy ez így mennyire végrehajtható.
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Máté Péter bizottsági tag: Eddig 75 literes volt a minimális edényméret. Ennek a dokumentumnak az
aláírása 15 liter áráról szól. Ennyivel lesz kevesebb annak a szállítási díja, aki ezt a dokumentumot
elkészíti.
dr. Varga Katalin jegyző: Igen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem lenne egzakt megoldás, ha a hulladék mennyiségét mérnék?
dr. Varga Katalin jegyző: De igen, úgy tűnik, hogy a módosítások ebbe az irányba haladnak.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet 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 47/2016. (II. 23.) határozata
a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Kálóczi Andrea intézményvezető: Időről időre felmerül a kérdés, hogy mivel is foglalkozik a KEF. Ez
sajnos nem egzakt, nem mérhető. Nem feladatuk a program megvalósítás, a KEF nem tudja elérni, hogy
megszűnjön a kábítószer probléma Szekszárdon. 2015-ben megszületett a stratégia, cselekvési terven
dolgoznak és elsősorban az iskolákra fókuszálnak. Három dolgot terveznek, két szakmai konzultációt,
ahol szűkebb körben lesznek az iskolákkal és megpróbálják az igényeiket felmérni, hogy miben kérnek
segítséget, és hogy miben tudnak segíteni. Konkrét előadásokat is szerveznek agresszió, szerepek,
autoagresszió témákban. Ősszel terveznek egy prevenciós expo-t, ahová a prevenciós szolgáltatókat és
az iskolákat hívnák meg, pontosan azért, hogy a két felet összehozzák. Tervben van még két
szóróanyagnak az elkészítése, az egyik egy designer szerekről szóló, a másik a pszichiátriához
kapcsolódó egyéb megbetegedésekről.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A témában elolvasott szakmai anyagok, vélemények, gyakorlat és
információk szerint van két olyan jelenség az emberi életben, ami alapvetően meghatározó, az egyik a
család, a másik a munkahely. Mind a két jelenség, funkció megváltoztatja az ember egyéniségét. Van
az országban olyan elképzelés a kormány részéről, mely elismerné annak a hasznosságát, hogy
családokhoz helyezzenek ki ilyen sérült embereket? Van olyan támogatási program, ami
munkahelyeket támogat, azokban az esetekben, amikor munkahely befogad ilyen embereket? Ha ezt
a két intézményt fel tudná használni a kormány annak érdekében, hogy ezeket az embereket újra
beépítsék a társadalomba, akkor annak tényleg lehetne eredménye. Egyébként az egész egy
szélmalomharc.
Kálóczi Andrea intézményvezető: Vannak próbálkozások, a családba való kihelyezés nem jellemző, de
kormányzati szinten támogatják azokat a megmozdulásokat, ahol családok teszik alkalmassá az egyént
az újból visszafogadásra. Ez sem könnyű, mert a család érintett. Az lenne a jó, ha nem egy másik
családba kerülne, hanem az eredeti család változna meg. A munkahely kicsit egyszerűbb, mert így nem
kell beavatkozni a családok magánügyébe. Nemrég volt egy tréningen, ami a társadalmi vállalkozás
elnevezést viselte. Ennek az volt a lényege, hogy vállalkozásokat hoznának létre, amik társadalmi célt
szolgálnának és ilyen embereket foglalkoztatnának, a profitot pedig visszaforgatnák az
alaptevékenységbe. Ezt támogatja is az állam.
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 48/2016. (II. 23.) határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására
elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

9. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
dr. Varga Katalin jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Szeretné megköszönni a kimutatást, amit a Polgármesteri Hivatal megújult
szervezetéről kapott. Ugyan hosszú a beszámoló, de széles körben bemutatja azt a sokrétű munkát,
ami a hivatalon belül zajlik.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzati munka során sok nehézséget okoz, hogy nincsenek
korrekt források, amik ne változnának napról napra. Nagyon sokszor jár úgy képviselőtársaival, hogy
késve kapják meg az anyagokat, információkat és sok az ellentmondás ezekben az előkészítésekben.
Rendkívül fontos lenne a jegyző asszonyhoz tartozó gárdánál, hogy helyzetbe hozzon mindenkit úgy,
hogy megosszák az információkat velük és ne legyen az, hogy mindenki mást mond, nyilatkozik egy
adott kérdésről. Sok kellemetlenséget és feszültséget okoz ez a munka során. A hivatalnak feladata,
hogy ellássa a képviselőket korrekt információkkal. Ha ezeket megkapják, akkor tudnak dolgozni.
Ebben nagy szerepe van a sok, hasznos, képzett embernek és a gyorsaságnak. Úgy gondolja, hogy az
információáramlás nem elég gyors és hatékony, és sokszor félrevezető.
dr. Varga Katalin jegyző: A hivatal összes dolgozója arra törekszik, hogy korrekt információkat nyújtson
a legrövidebb időn belül.
Zaják Rita képviselő: Egyetért dr. Mezei Lászlóval. Hozzáteszi, hogy érzi a szándékosságot az
információáramlással kapcsolatos problémában, mely természetesen nem a hivataltól ered.
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 49/2016. (II. 23.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi
munkájáról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás
jóváhagyására
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Örülni kell annak, hogy visszaadták, legalább nem állnak üresen, megtelik a
ház élettel és bevétele lesz belőle a városnak.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
További 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 50/2016. (II. 23.) határozata
a Honvédelmi Minisztériumot megillető bérlőkijelölési jog átadásáról szóló
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Honvédelmi Minisztériumot megillető
bérlőkijelölési jog átadásáról szóló megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(41. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: 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 51/2016. (II. 23.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 52/2016. (II. 23.) határozata
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének
megvásárlásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
üzletrészének megvásárlása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

13. napirendi pont:
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető: 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 53/2016. (II. 23.) határozata
Szekszárd és
Térsége
Önkormányzati
Társulás
megszüntető
megállapodásának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
megszüntető megállapodásának elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök
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14. napirendi pont:
Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(49. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
dr. Mezei László bizottsági tag: Korábban volt egy olyan megállapodás a Tolnatáj Televízió és a
Polgármesteri Hivatal között, hogy egy bizonyos százalékban az ellenzék is műsoridőt kap. Ez akkor
30% volt. Lehet egy ilyen korrekt és elfogadható műsorigénye öt képviselőnek? A közgyűlésnek vannak
ellenzéki tagjai is, a közgyűlés adja a támogatást, így véleménye szerint az ellenzéki tagok is jogosultak
valamekkora százalékban műsoridőn lenni.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Általában hetente kétszer tart sajtótájékoztatót és mindig jelen
vannak a sajtó képviselői.
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 54/2016. (II. 23.) határozata
a Tolnatáj Televízió támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Tolnatáj Televízió támogatási kérelme” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

15. napirendi pont:
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közétkeztetési
feladatainak ellátására fennálló feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése
(60. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A szerződés részleteiről tud beszámolni. A közbeszerzési eljárás
érvényesen és eredményesen lezajlott. Február 26-án szerződéskötésre kerül sor. Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának jelenleg van egy hatályban lévő szerződése a közétkeztetési feladatok
ellátásáról a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel, így az érvényes és eredményes közbeszerzés után
szükségszerűvé vált ennek a megszüntetése. A megszüntető okiratot tartalmazza az előterjesztés. Egy
kitétel van benne, hogy a Garay János Gimnázium tekintetében nem az általános március 16-i
megszűnési időpont az irányadó, hanem augusztus 31.
Zaják Rita képviselő: Azt lehet tudni, hogy ki a nyertes?
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Kővári László elnök: Még nem.
Zaják Rita képviselő: Akkor a HunGast honlapjára a szekszárdi étlapok menüpont, hogy kerülhetett
fel? Körbeadja az erről kinyomtatott dokumentumot. Kérdezi továbbá, hogy a Szekszárdi Garay János
Gimnázium miért kivétel?
dr. Varga Katalin jegyző: Praktikus oka van. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban étkeznek most a
Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói és arra az étkezési helyre augusztus 31-ig van egy másik
vállalkozónak szerződése, amit nem bontott fel az önkormányzat. Ez az oka és eleve erre tekintettel
került kiírásra a közbeszerzési eljárás is.
Zaják Rita képviselő: Ez az előterjesztés most csak a megszüntetésre vonatkozik?
dr. Varga Katalin jegyző: Igen.
Zaják Rita képviselő: Ez az egész procedúra úgy fog lejátszódni, hogy visszakerül a közgyűlés elé?
dr. Varga Katalin jegyző: A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem. Viszont be
kell, hogy kerüljön a közgyűlés elé, várhatóan majd rendkívüli ülésre a térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletmódosítás.
Zaják Rita képviselő: Még mindig nem kapott a kérdésére választ.
dr. Varga Katalin jegyző: A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, az erről szóló értesítést az
ajánlattevők megkapták.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Szerződéskötési moratórium van február 26-ig.
Zaják Rita képviselő: A közbeszerzési eljárás a kihirdetéstől számított hány napon belül támadható
meg?
dr. Varga Katalin jegyző: Erre Farkas Éva osztályvezető tudna válaszolni, de gyakorlatilag a
szerződéskötési moratórium végéig.
Kővári László elnök: Tudomása szerint négy jelentkező volt, három felelt meg, a háromból kiválasztott
cég nagyon sok referenciával rendelkezik az országban.
Zaják Rita képviselő: Ez hűen tükrözi a magyarországi közbeszerzések menetét.
dr. Mezei László bizottsági tag: Korábban Horváth István azt mondta, hogy nem jó megoldás, hogy
minden iskolának van konyhája, ezt meg kell szüntetni, központosítani kell, fejleszteni kell, mert ez
szolgálja a diákság érdekét. Korszerűbb konyha, étel kell. Akkor minden iskolának a konyháját
tönkretették. Felépítettek 920 millió Ft-ért egy központosított konyhát, ami már a város tulajdona és
nyereségesen működik. Ha nem működik jól valami, akkor nem eladni kell, hanem le kell cserélni a
vezetést. Ezt javasolták szeptemberben.
Kővári László elnök: Szó sincsen arról, hogy el lesz adva, az üzemeltetést fogja más átvenni.
Szabó Balázs György bizottsági tag: Szeretné megjegyezni, hogy Kerekes László képviselő hiúsította
meg azt, hogy új vezetés legyen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Jön egy pécsi vállalkozó és el fogja vinni a közétkeztetést és a konyhát.
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Kővári László elnök: Nem viszi el a konyhát, a vagyon az itt marad, a város vagyona marad.
dr. Mezei László bizottsági tag: Itt marad a vagyon, de nem a város fogja üzemeltetni.
Kővári László elnök: A konyhák bérletéért fizetni fog a városnak.
Zaják Rita képviselő: 2007-ben az volt az érv, hogy lepusztították a vállalkozók a konyhákat, az
önkormányzat a kezébe vette, hogy legyen beleszólása, hogy mit esznek a gyerekek. Nincs már hitele
az önkormányzati cégnek, eddig folyamatosan fizette a hitelt. A közgyűlésen kimondatott, hogy a
működési hibákért egy személyben az ügyvezető a felelős. 300 fős konyhája van a Főiskolának, 900 főt
kell étkeztetni. Úgy tudja, hogy az I. Béla Gimnázium kollégiumában lesz valamilyen konyha átalakítás,
hogy a kapacitást újból növeljék. Nem érti, miért van ez, amikor most már tehermentes a cég, az étel
minősége is sokat javult. Most felrúgja ezt az önkormányzat, semmibe veszi a korábbi döntését.
Végigviszi úgy az önkormányzat ezt a folyamatot, hogy az ügyvezető igazgató a mai napig azt a bizonyos
5 vagy 7 millió Ft-os tanulmányt nem látta, nem olvasta. Vele nem egyeztettek, megmondták neki,
hogy így lesz. Nem volt diákétkeztetés-párti, úgy gondolta, hogy egy ilyen konyhát létrehozni vétek, de
920 millió Ft-ból megépítésre került, kifizette a konszolidációval a kormány a nagy részét, 180 millió
Ft-ot átvett az önkormányzat, majd abból a bizonyos 618 millió Ft-ból kifizette. Most, hogy
tehermentes a cég, odaadják egy multinak. Már ingyen van az óvodásoknak az étkezés, ezt a pénzt az
állam ki fogja fizetni. Következő lépésben minden kisiskolás jövedelemnagyságtól függetlenül ingyen
fog étkezni, ettől kezdve az is biztos pénz lesz, mert nem attól fog függni, hogy befizették-e vagy sem.
Vérlázítónak tartja az egész eljárást, magát a tényt, hogy itt van, megcsinálták és már tényleg lett volna
az önkormányzatnak beleszólása és mégis odaadják ezt a konyhát, a város saját kis produktumát egy
multinak, aki egyébként egész Tolna megyében terjeszkedik. Ez a HunGast nevű cég hónapokkal ezelőtt
odaszólt egy pécsi beszállítónak, hogy januártól egy szekszárdi címre is kell majd szállítani. Valóban
későn kapják meg az információkat és úgy kell apránként összeszedni. Véleménye szerint ez szándékos,
de nem a hivatal részéről.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az még hozzátartozik, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. a tavalyi
évet 18 millió Ft nyereséggel zárta, illetve 40 millió Ft-os amortizációs költséggel is el tudott számolni,
ez így 58 millió Ft. A bérlő 22 millió Ft-ot fog fizetni a bérletért.
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 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 55/2016. (II. 23.) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló feladatellátási
megbízási szerződés megszüntetéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott intézmények közétkeztetési feladatainak ellátására fennálló
feladatellátási megbízási szerződés megszüntetése” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására
vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 45 perckor. A bizottság határozatképes, jelen
van 6 fő bizottsági tag.
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 56/2016. (II. 23.) határozata
a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop
restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó
Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város
területén és várostérségében” című pályázat jóváhagyására
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Terület és településfejlesztésű operatív program keretében megnyílt a helyi
foglalkoztatási együttműködésekre irányuló pályázat. Március 17-ig van lehetőség a pályázat
benyújtására. Az előterjesztés a pályázat benyújtásáról, az ehhez kötelezően kötendő konzorciumi
megállapodásról, illetve egy háromoldalú együttműködési megállapodás támogatásáról szól. Az
együttműködési megállapodás az önkormányzat álláspontját tükrözi, ez került kiküldésre a
Kormányhivatalnak, illetve a megyei önkormányzatnak. A Kormányhivataltól jött visszajelzés, a megyei
önkormányzattól még nem. Mindketten meghívottak a közgyűlésre és bíznak benne, hogy ott majd ki
tudják osztani a végleges megállapodást.
19

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 57/2016. (II. 23.) határozata
a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében” című pályázat
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú, „Helyi
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és
várostérségében” című pályázat jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 25.
Kővári László GPB elnök

18. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 58/2016. (II. 23.) határozata
a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.4.1-15
kódszámú pályázat keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata
számára a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat keretében Kerékpárforgalmi
hálózati terv elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár
igazolásához három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást
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eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze új
pályázati eljárás kiírását.
Határidő:

2016. február 25.

Felelős:

Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

19. napirendi pont:
Minőségi Ételek Borok Magazinban való megjelenés
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság Szekszárd városának
megismertetése és népszerűsítése céljából a 2016. évi bizottsági keret terhére 150.000 Ft támogatást
biztosítson.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 50 perckor. A bizottság határozatképes, jelen
van 7 fő bizottsági tag.
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 59/2016. (II. 23.) határozata
a Minőségi Ételek Borok Magazinban való megjelenésről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a Minőségi Borok Ételek magazinban Szekszárd
városának megismertetése és népszerűsítése céljából a 2016. évi
Bizottsági keret terhére 150.000,- Ft támogatást biztosít.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. február 23.
2. pont tekintetében: 2016. március 31.

Felelős:

Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető

20. napirendi pont:
Behajthatatlan követelések
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
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Máté Péter bizottsági tag: Sok a behajthatatlan követelés, de nem nagyok az összegek. Véleménye
szerint a behajthatatlan követeléseket értékesíteni kellene. Nem nagy összeg folyna be belőle, de
kárenyhítésnek elég lenne. 5-10%-on lehetne ezeket értékesíteni, ha más eszköz nincs.
Kővári László elnök: Véleménye szerint ez támogatható. Nem szabad, hogy azt gondolják, elengedi
ezeket a tartozásokat az önkormányzat.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Folyamatban van ennek a kialakítása. Egyrészről a Megyei Jogú
Városok Szövetségétől érdeklődtek, hogy melyik város hogyan oldja meg az ilyen jellegű problémáját.
Van egy másik út is, számításokat végeznek arról, hogy mit tudnak saját és nem saját erőforrásból
megvalósítani. Szeretnének online fizetési meghagyásokat kibocsátani, hogy saját körben indíthassák
el a bírósági eljárásokat, amit meg nem lehet, azt végrehajtó cégnek kell kiadni, hogy a folyamat
menjen.
Máté Péter bizottsági tag: A kettő nem ugyanaz, végrehajtás költséggel jár, értékesítés esetén pedig
pénzhez jut az önkormányzat.
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Ezzel tisztában vannak. Ha a végrehajtási lapig eljutnának, akkor
onnantól kezdve ez a díj benne lenne és a behajtott értékből a végrehajtó rendezné a saját költségeit,
mert emelt összeggel teljesítené a végrehajtást. Ha saját hatáskörben lehetne ezt teljesíteni, akkor
fizetési meghagyást, végrehajtási lapot kibocsátanának, a bíróság jóváhagyná és automatikusan
bírósági végrehajtónak menne ki és ott az összes költségükkel és mindennel együtt emelt költség
kerülne végrehajtásra. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, hogy ez a lépés teljesen kimarad, és
egyből értékesítenek. Azonban az ebből befolyt összeg mindig egy csökkentett érték.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság egészítse ki azzal a határozati javaslatot, hogy a
hivatal vizsgálja meg a behajthatatlan követelések értékesítésének 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 60/2016. (II. 23.) határozata
a behajthatatlan követelésekről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az intézmények tekintetében a behajthatatlan
követeléséről szóló tájékoztatót az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vr.) 39. § (4) bekezdése alapján
tudomásul veszi.
2. A Bizottság a Polgármesteri Hivatal és SZMJV Önkormányzat 2013.
december 31-ig fennálló, behajthatatlannak minősülő követeléseinek a
könyvviteli nyilvántartásból való kivezetését a Vr. 39. § (3) bekezdése
alapján engedélyezi.
3. A Bizottság a Vr. 39. § (2) bekezdése alapján SZMJV Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal és a Babits Mihály Kulturális Központ 2013.
december 31-ig fennálló, behajthatatlannak minősülő nem kisösszegű
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követeléseinek
engedélyezi.

a

könyvviteli

nyilvántartásból

való

kivezetését

4. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
behajthatatlan követelések értékesítésének lehetőségét.
Határidő:
Felelős:

2016. február 23.
Pál József igazgatóság vezető

21. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Szabó Zsolt bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 58 perckor. A bizottság határozatképes, jelen
van 6 fő bizottsági tag.
Märcz László igazgatóság vezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az ingatlanokat 100 Ft/m2 vételár ellenében
értékesítse.
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 61/2016. (II. 23.) határozata
önkormányzati ingatlanok vételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.
(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5. pontjában rögzített
hatáskörében eljárva hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő
szekszárdi 0378/6 hrsz-ú, szőlő művelési ágú és a 0376/1 hrsz-ú, erdő
művelési ágú ingatlanoknak Pap Zoltán (Szekszárd, Bükk u. 23.) részére
történő értékesítéséhez 100 Ft/m2 vételár ellenében.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
Kiss László kérelme II.
(28. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Felkérést kaptak a bizottságtól arra, hogy vizsgálják meg az ottani
parkolási formákat. Az Idesüss Pékség előtti rész is a két órás várakozási övezeten belül van, ez esetleg
kicsit félrevezető lehet. Két parkoló tábla került ott kihelyezésre, ami nem jogos.
Máté Péter bizottsági tag: Fel kellene szólítani, hogy vegye le ezeket a táblákat.
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Märcz László igazgatóság vezető: A Fenyő csapágyboltra is igaz az, hogy a két parkolót jogtalanul zárta
le, mert nem felel meg a mostani rendeleteknek.
Máté Péter bizottsági tag: Két vagy három éve lett ez az akadály kiépítve, az előtt nem volt. Van valami
jogkövetkezménye a lezárásnak?
Märcz László igazgatóság vezető: Nem rendelkezik jogkövetkezményről a rendelet.
Máté Péter bizottsági tag: Ha valaki tíz éve jogosulatlanul lezárt egy parkolót és használta a területet,
utána annyit tehet a bizottság, hogy felkéri, ne használja tovább?
Märcz László igazgatóság vezető: Nem tudja, hogy lehetne visszamenőleg behajtani ezt a 67.000
Ft/parkoló árú éves, meg nem váltott díjat.
Máté Péter bizottsági tag: Jogosulatlan közterület vagy parkolóhely foglalásért van bírság tétel a
rendeletben?
Märcz László igazgatóság vezető: Jelen pillanatban nincs.
Máté Péter bizottsági tag: Azzal, hogy lezárták a parkolót nem követtek el semmit?
Kővári László elnök: Véleménye szerint szabálysértést valósítottak meg.
Märcz László igazgatóság vezető: Ezt meg kell vizsgálni. Jelen pillanatban annyit lehet tenni, hogy
felszólítják a táblák eltávolítására. Ez nem jellemző a városban, ez egy egyedi eset, valahogy ezt is bele
kellene majd venni a rendeletbe. Az előterjesztés tartalmaz egy olyan javaslatot, miszerint a vizsgálat
kiterjedt a Tarr Kft. parkolójára is és a kerítés előtt lenne lehetőség 5-6 parkoló kialakítására.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a
Polgármesteri Hivatal szólítsa fel az Idesüss Pékség üzemeltetőjét, hogy az épület homlokzatára
kihelyezett parkoló táblákat vegye le, mivel azok megtévesztőek lehetnek a gépkocsivezetők számára.
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 62/2016. (II. 23.) határozata
Kiss László kérelméről II.
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal
tájékoztatását a Szent László utcában kialakult parkolási viszonyokról. A
Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezzen érvényt a
közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló
5/2015. (II. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak, és hívja fel azon
vállalkozásokat, akik bérleti díj fizetése nélkül zártak le parkolókat a
Szent László utcában, hogy a lezárást szüntessék meg, vagy a vonatkozó
rendelet szerinti bérleti díjat fizessék meg. A Bizottság kéri továbbá a
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Közterület-felügyeletet, hogy napi szinten ellenőrizze a Szent László utca
és környékén a 2 órás várakozási korlát betartását.
2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg és
készítsen költségvetést a Szent László utca északi oldalán közterületi
parkolók kialakítására.

3.

A Bizottság kéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy szólítsa fel az
Idesüss Pékség üzemeltetőjét, hogy az épület homlokzatára kihelyezett
parkoló táblákat vegye le, mivel azok megtévesztőek lehetnek a
gépkocsivezetők számára.

Határidő:

1., 3. pont tekintetében: 2016. március 4.
2. pont tekintetében: 2016. március 30.

Felelős:

Märcz László igazgatóság vezető

23. napirendi pont:
Lisztes-völgyi lőtér használata
(29. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: A bizottság hozott egy döntést 2015. novemberében, ami a Humán
Bizottság egy korábbi döntése alapján született, melyben arról döntött, hogy a bérleti szerződések
2016. december 31-ig kerüljenek meghosszabbításra, hogy a bérleti szerződésekben kerüljön
rögzítésre, hogy az egyesületek mely időpontokban és milyen feltételekkel jogosultak használni a
másik egyesület bérleményét, illetve, hogy a hivatal vizsgálja meg, hogy a szolgálati lakást használó
Balogh László eleget tesz-e a kötelezettségeinek. Megpróbálták a szerződés módosításokat
előkészíteni, de ez nem volt lehetséges, mivel ezek a bérleti szerződések 2014. évben lejártak. Innentől
kezdve a meghosszabbításra nincs lehetőség, új bérleti szerződéseket kell kötni. Emiatt szükséges
lenne a korábbi határozat visszavonása, mert ennek a végrehajtására így képtelenek. 2015. december
10-én volt egy egyeztetés, amelyet jegyző asszony és alpolgármester asszony vezetett. Ekkor az a
megállapodás született Balogh László gondnok tekintetében, hogy az 1. és a 2. szektorhoz kulcsot kap
és a lőtér egész területén gondozza a füves területeket, valamint a takarítási munkákat elvégzi és az
időjárásnak megfelelő gondnoki munkákat is teljesíti. Ahhoz, hogy új szerződést tudjanak írni,
bizottsági felhatalmazás szükséges.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 63/2016. (II. 23.) határozata
a Lisztes-völgyi lőtér használatáról
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1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a 342/2015. (XI. 24.) számú határozatát
visszavonja.
2. A Bizottság jóváhagyja a Szekszárd Városi Lövészklubbal és az Alisca Nyilai
Íjász Egyesülettel a Lisztes-völgyi lőtérre vonatkozó, térítésmentes bérleti
szerződések létesítését 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra.
3. A Bizottság javasolja, hogy a bérleti szerződésekben kerüljön rögzítésre,
hogy az egyesületek mely időpontokban és milyen feltételekkel jogosultak
használni a bérleményt.
Határidő:
Felelős:

2016. február 23.
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető

dr. Varga Katalin
jegyző
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