SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. január 17. napján (szerdán) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Kővári László elnök
dr. Mezei László bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Szabó Veronika pályázati referens
Schmidt Krisztián útügyi referens
dr. Berka Fanni jogász
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívott:

Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Máté Péter elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2017. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
2. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kerékpárosbarát
Szekszárd c. TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
4. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
5. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a "Csatár utcai orvosi rendelők (XI. sz. Felnőtt orvosi rendelő, VI., VIII.
sz. Gyermekorvosi rendelők 7100 Szekszárd, Csatár u. 1.) külső homlokzatának nyílászáró
cseréje" tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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6. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Kérelem a Rákóczi utca 142-146. telephely megközelítésének felülvizsgálatára
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2018. évi bérleti díjára
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mérséklés iránti kérelme
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
A Palkó és Fia Ács, Tetőfedő és Asztalos Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Marosi Zoltán egyéni vállalkozó közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
14. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

1. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2017. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Máté Péter elnökhelyettes: Köszönti a Zöldtárs Alapítvány elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: A kilenc éve megkötött szerződés alapján a
Zöldtárs Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) félévente beszámol a Szekszárdi Klímakör
tevékenységéről. A beszámolóban található táblázat mindegyik sora mögé háromoldalas
litániát lehetne írni. IBC tartályokra már több éve lehet pályázni. Legutóbb 91 személy tudott
IBC tartályra sikeresen pályázni. Az ezt megelőző évben a sikeresen pályázók száma csak 66
volt. Elmondja, hogy egy négy fős társasággal részt vett februárban a Parlamenti Klímanapon.
Április 4-én a Klímabarát Települések Közgyűlésen Szekszárd Megyei Jogú Várost is
képviselték. Budapest XII. kerületében is volt egy nagy országos rendezvény. Reméli, hogy
2018 őszére oxfordi kutatóknak sikerül elkészíteniük egy anyagot, amiből kiderülhetne, hogy
az elkövetkező 30-40 évben hogyan kellene Szekszárdon a klímaváltozás ügyében
gondolkodni. Elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezték a Löszszurdik túrát húsvétkor és a Szüreti Napok alatt is. Az óév végi zsírégető túra is nagy sikert
aratott, majdnem 170-en vettek részt rajta. A megyei önkormányzattal együttműködve
készítettek egy húszoldalas kiadványt, melyből a bizottság korábbi ülésén adott is egy-egy
példányt a bizottság tagjainak. Az alapítvány saját szorgalomból készíttetett 2.000 darab hűtő
mágnest is. A Polgármesteri Hivatal átalakítása előtt a Műszaki Tárgyalóba ki volt helyezve az
alapítvány 2x3 méteres molinója „Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan”
felirattal. Jegyző asszonynak jelezte, hogy szívesen felajánlanák ezt a molinót ismételten a
hivatalnak.
Máté Péter elnökhelyettes: Megköszöni a beszámolót.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 1/2018. (I.17.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2017. évi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Zöldtárs Alapítványnak a
klímakoordinátori tevékenységéről szóló, 2017. évre vonatkozó
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Külterületi közterületek elnevezése
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A bizottság döntésének megfelelően a
hivatal megkereste a Szekszárdi Hegyközséget (a továbbiakban: Hegyközség), valamint
Kaczián János helytörténészt. Elmondja, hogy a Hegyközségtől nem érkezett válasz a
megkeresésre. Kaczián János helytörténész válasza véleménye szerint megfelel a hivatal által
előterjesztett javaslatnak.
Máté Péter elnökhelyettes: Az első javaslattal nem ért egyet, tekintettel arra, hogy nagyon
hasonló az elnevezése a második javaslatéval.
Varga András osztályvezető: Kérdésként merülhet fel, hogy mennyire bevettek ezek az
elnevezések a lakosok körében.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A Faddivölgy kifejezés elterjedt.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Nem Faddivölgy utcának kellene véleménye szerint elnevezni,
hanem Faddi utcának.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy az első pontnál a Faddivölgy utca helyett Faddi
utca kerüljön elfogadásra.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
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Máté Péter elnökhelyettes: Az elnevezések felkerülnek majd a nyilvános térképekre is? Ki
lesznek táblázva az elnevezések? A bizottság korábbi ülésén azért tett javaslatot az
elnevezésekre, hogy a mentőautó ezekre a helyekre is könnyedén odataláljon.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A bizottság hoz egy döntést, amit a hivatal
először közzétesz annak érdekében, hogy az ott lakók is kifejthessék véleményüket. Ezt
követően az előterjesztést még egyszer meg fogja tárgyalni a bizottság, valamint a Közgyűlés
is. A döntésről a hivatal értesíteni fogja a legnagyobb cégeket, mentőket, hivatalokat, valamint
táblák is ki lesznek helyezve.
Máté Péter elnökhelyettes: A térképeken is megtalálható lesz?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Úgy gondolja, hogy igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Az érdekelné, hogy az utcák elnevezése után a GPS-ekben és a
térképeken mikor lesz látható a változás?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Erre nem tud választ adni, de jelzi, hogy
utánanéz a kérdésnek.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint akkor fel kellene kérni a hivatalt arra, hogy
járjon utána ennek a kérdésnek. Úgy gondolja, hogy az elnevezéseknek csak akkor lesz
értelme, ha ezeket a területeket meg is találják az emberek.
Märcz László igazgatóságvezető: Van egy térinformatikai rendszere az önkormányzatnak,
amit a Meridián Kft. tart karban. Véleménye szerint meg kellene bízni a céget, hogy vállalja el
ezt a feladatot, és akkor a város honlapján elérhető lesz a változás.
Máté Péter elnökhelyettes: Nemcsak a város honlapján kell ezt frissíteni, hanem minden
nyilvános térkép adatbázisban. Úgy gondolja, hogy Szekszárd város sincs fent minden
nyilvános térképen. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt arra, hogy gondoskodjon
arról, hogy Szekszárd város térképe az új utcanevekkel együtt szerepeljen a nyilvános
térképeken.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat utak átnevezésével kapcsolatos döntését át
kell majd vezetni a földhivatalnál is. Innentől kezdve a hiteles földhivatali térképen is
megjelenik majd az elnevezés.
Máté Péter elnökhelyettes: Itt viszont nem erről van szó.
Varga András osztályvezető: A Meridián Kft. viszont csak ebből a nyilvántartásból dolgozhat.
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Máté Péter elnökhelyettes: A Dülő utcára mi alapján született meg a javaslat?
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy ilyen nevű utca van már a Sárgödör fölött, csak
nem Dülő, hanem Dűlő névvel.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha van már Dűlő utca, akkor ennek az útnak más elnevezést
kellene keresni, mert így megtévesztő lenne.
Märcz László igazgatóságvezető: A laptopján megmutatja, hogy van már Dűlő utca elnevezésű
út.
Varga András osztályvezető: Megállapítja, hogy a javaslat arra az útra vonatkozik, amit Dűlő
utcának hívnak.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Nagyon sok olyan út van, ami hivatalosan
még nincs elnevezve, hanem csak van egy bevett gyakorlat, egy szokásjog.
Varga András osztályvezető: A térkép, amin az előbb megnézték a területet, az ingatlannyilvántartásból van.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Nagyon sok esetben nem lehet megtalálni a
Közgyűlés döntését, mert annyira régi ügyről van szó. Úgy gondolja, hogy célszerű lenne, ha
ebben az esetben is születne majd egy közgyűlési döntés.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság ezt az utat ne Dülő utcának, hanem
Dűlő utcának fogadja el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: Mi az a Csomorika?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Véleménye szerint egy szőlőfajta.
Máté Péter elnökhelyettes: A Pintes tető korábban is létezett?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Igen, a hagyomány alapján.
Máté Péter elnökhelyettes: A 20. pont esetében el kellene dönteni, hogy Fuksz völgy vagy
Puksz völgy legyen az út elnevezése.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A helytörténész úr Pukszra tesz javaslatot, a
népi hagyományban és a köztudatban viszont a Fuksz elnevezés terjedt el.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy ennek az útnak Fuksz völgy legyen az elnevezése.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: A 22. pont esetében dönteni kellene, hogy Saul vagy Sauli völgy
legyen az elnevezése az útnak. Javasolja a Sauli völgy elnevezést.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: Tekintettel arra, hogy a bizottság elfogadta az előző javaslatot,
javasolja, hogy a 24. pont esetében a Sauli tető elnevezést fogadja el a bizottság.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes: A 25. pont esetében javasolja, hogy a Fuksz tető elnevezést
fogadja el a bizottság.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Máté Péter elnökhelyettes A 28. pont esetében választani kellene az Ezerfürtű utca és a Liliom
utca közül. Több szekszárdi borásznak is van ezerfürtű szőlője, míg a liliom elnevezés nagyon
globális. Erre tekintettel az Ezerfürtű utca elnevezést javasolja elfogadásra.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott, és
a bizottság tagjai által elfogadott módosításokkal és kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2/2018. (I.17.) határozata
a külterületi közterületek elnevezésére tett javaslatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. megtárgyalta a külterületi közterületek elnevezéséről
készült, 28 közterületet érintő javaslatot, és az előterjesztett
javaslatokat a határozat melléklete szerint fogadja el;
Határidő:

2018. január 17.
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Felelős:

Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon arról,
hogy Szekszárd város térképe az új utcanevekkel együtt
szerepeljen a nyilvános térképeken.
Határidő:
Felelős:

2018. február 28.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Kerékpárosbarát
Szekszárd c. TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Egy napért nem kellene 1.000.000 forintot fizetni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásban
az önkormányzat fenntartotta a jogot a szerződéskötéstől való elállásra. Az önkormányzat
beszerzési szabályzata alapján lehetőség van a másfél millió forint alatti tevékenységek
megrendelő lappal történő megrendelésére. Javasolja, hogy ilyen formában történjen meg a
legkedvezőbb ajánlat megrendelése.
Máté Péter elnökhelyettes: Az indikatív ajánlat 1.000.000 forint volt. Ehelyett 1.700.000
forintért érkezett be ajánlat, amit túlzásnak tart. A 700.000 forintos ajánlatot adó cégtől az
önkormányzat meg tudná rendelni a tevékenységet.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 3/2018. (I.17.) határozata
a „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Kerékpárosbarát Szekszárd c. TOP6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által a Kerékpárosbarát Szekszárd c. TOP6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot a VIA-TRITA Kft tette;
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

2. az ajánlattételi felhívás 16. f) pontja alapján nem kíván
szerződést kötni a VIA-TRITA Kft-vel;
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

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

2018. január 19.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Máté Péter elnökhelyettes: Az elmondottakra tekintettel javasolja, hogy a bizottság kérje fel
a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján
gondoskodjon a szolgáltatás megrendeléséről a kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának
elkészítésével kapcsolatban az olcsóbb ajánlatot tevő ajánlattevőtől.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 3/A/2018. (I.17.)
határozata
kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felhívja a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján
gondoskodjon
a
szolgáltatás
megrendeléséről
a
kerékpárforgalmi hálózati terv módosításának elkészítésével
kapcsolatban.
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Határidő:
Felelős:

2018. január 19.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat kártérítések kifizetésére vonatkozó kérelmek elbírálására
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: Az előterjesztésben rögzítésre került, hogy a gépjárműszakértői
vélemény a bizottság ülésén kerül kiosztásra. Ez a vélemény még nem érkezett meg a
hivatalba, ezért arra kérné a bizottságot, hogy a szakértői vélemény megérkezését követően
hozzon döntést.
Máté Péter elnökhelyettes: A biztosító miért szeretne kihátrálni?
dr. Berka Fanni jogász: Vis majorra hivatkozik.
Máté Péter elnökhelyettes: Az erős szélről senki sem tehet. A kordonokat más helyről is
elfújta a szél. Javasolja, hogy a bizottság mindkettő kérelemről a szakértői vélemény
megérkezését követően döntsön.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az első határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 4/2018. (I.17.) határozata
Erőss Krisztián kártérítés kifizetése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Erőss Krisztián kártérítés
kifizetése iránti kérelméről a szakértői vélemény megérkezését
követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a második határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 5/2018. (I.17.) határozata
Korcsmár Balázs Gergő kártérítés kifizetése iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Korcsmár Balázs Gergő
kártérítés kifizetése iránti kérelméről a szakértői vélemény
megérkezését követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 23.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a "Csatár utcai orvosi rendelők (XI. sz. Felnőtt orvosi rendelő, VI., VIII.
sz. Gyermekorvosi rendelők 7100 Szekszárd, Csatár u. 1.) külső homlokzatának nyílászáró
cseréje" tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 6/2018. (I.17.) határozata
a Csatár utcai orvosi rendelők (XI. sz. felnőtt orvosi rendelő, VI.,
VIII. sz. gyermekorvosi rendelők) külső homlokzatának
nyílászáró cseréjére irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Csatár
utcai orvosi rendelők (XI. sz. felnőtt orvosi rendelő, VI., VIII.
sz. gyermekorvosi rendelők) külső homlokzatának
nyílászáró cseréje” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
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tevő Alisca Ablak Kft-vel (7100 Szekszárd, Bátaszéki út 74.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2018. január 31.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2018. január 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Útvételi kérelem
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A bizottságnak döntenie kell a minimum árról. Az eddigi gyakorlat
alapján 150 és 300 forint között állapította meg a bizottság a minimum árat.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy volt olyan értékbecslés, amely megegyezett a
bizottság által megállapított minimum árral, de volt olyan értékbecslés is, ami jóval magasabb
árat állapított meg. A minimum ár függ az elhelyezkedéstől is.
Máté Péter elnökhelyettes: Véleménye szerint a minimum árat az eddigi eladások átlagához
viszonyítva kellene megállapítani. Erre tekintettel 225 forintra tesz javaslatot.
Gyurkovics János bizottsági tag: Mi történik akkor, ha az értékbecslő 225 forintnál kisebb
összegben állapítja meg a minimum árat?
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez esetben sem lehet 225 forintnál alacsonyabb áron
értékesíteni.
Máté Péter elnökhelyettes: A bizottság már egy ideje megállapítja azt a minimum árat, amely
alatt az önkormányzat nem kívánja értékesíteni a területet. Az eddigi gyakorlat alapján a
bizottság 150 és 300 forint között állapította meg a minimum árat.
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Varga András osztályvezető: Ez a forgalmi árra vonatkozó adat. A bizottság általában 150
forintban állapította meg a minimum árat.
Máté Péter elnökhelyettes: Erre tekintettel azt javasolja, hogy a bizottság 150,- Ft+ ÁFA
összegben állapítsa meg a minimum árat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 7/2018. (I.17.) határozata
Schieber Markus Albert útvételi kérelméről
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 meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok értékesítéséhez Schieber Markus Albert (Baja,
Zrínyi M. u. 30-32) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, mely nem lehet kevesebb 150- Ft/m2 +ÁFA
összegnél:
a) Szekszárd, külterület 0838/29 hrsz., kivett út, 1271 m2
b) Szekszárd, külterület 0841 hrsz., kivett út, 1214 m2
Az utak átminősítéséhez kapcsolódó közlekedési hatósági
eljárással kapcsolatos költségek vevőt terhelik. Az
értékesítés feltétele, hogy kérelmező megszerzi az utakkal
határos földterületek (0840/10, 20-21, 23-24 hrsz.)
tulajdonjogát.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy a magánúttá történő
átminősítést követően az értékesítésre kerülő ingatlanokat
sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már
nem szolgálják a kötelező feladatok ellátását.
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Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

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

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Kérelem a Rákóczi utca 142-146. telephely megközelítésének felülvizsgálatára
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ez a napirendi pont véleménye szerint összefügg a következő
napirendi ponttal. A hivatal a következő napirendi pont esetében arra tesz javaslatot az
előterjesztésben, hogy a Bor utca Eszterbauer borászat gépkocsi bejárójától a „Szép Kert”
kertészet előtti út és a Bor utca kereszteződéséig egyirányú forgalmi rend kerüljön kialakításra
oly módon, hogy a város felől Bonyhád irányába lehessen közlekedni. Ez azt feltételezi, hogy
a Rákóczi útról is be lehessen kanyarodni az utca végére.
Máté Péter elnökhelyettes: Az eddig jól működő szokásjogon nem kellene változtatni. Ez az
út nem annyira forgalmas már, mint régen. A tehermentesítő úton van nagy forgalom. A
négysávos közlekedésnek véleménye szerint feltétele a záróvonal. A záróvonal megszakítását
nem kellene megszüntetni a véleménye szerint. Egy körülbelül 400 méteres szakaszról van szó.
Märcz László igazgatóságvezető: 491 méter.
Máté Péter elnökhelyettes: Besoroló sáv eddig sem volt. A Bor utcához szokásjog alapján be
lehet kanyarodni. Egy 490 méteres szakaszt körülbelül a felénél megszakítani nem biztos, hogy
jó döntés. Az Arany János utca és a Garay tér kereszteződéséhez több éve nem tud az
önkormányzat gyalogátkelőhelyet létesíteni azért, mert a Garay téren és a megyei tanácsnál
is át lehet menni egy gyalogátkelőhelyen. Körülbelül ugyanekkora távolságról van szó most is.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A négysávos úton 70 km/h-s sebességgel lehet közlekedni. Veszélyt
jelentene, ha be lehetne kanyarodni innen.
Máté Péter elnökhelyettes: Nem jelentene veszélyt.
Szabó Zsolt bizottsági tag: 200 méterenként behajtást engedni veszélyes lehet.
Máté Péter elnökhelyettes: 491 méter a Dűlő utca és a Bor utca behajtó közötti távolság.
Sehol sincs kanyarodó sáv. Azt kérdezi az útügyi referenstől, hogy a KRESZ szabályainak
megfelelne-e, ha körülbelül ennek a távnak a felénél megengedett lenne a bekanyarodás.
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Schmidt Krisztián útügyi referens: Tekintettel arra, hogy már nem főútról van szó, így erre az
esetre nem vonatkozik az a szabály, hogy 500 méteren belül nem lehet létesíteni
útcsatlakozást.
Máté Péter elnökhelyettes: Akkor viszont miért nem lehet gyalogátkelőhelyet létesíteni az
OTP sarkán arra hivatkozással, hogy van a közelben gyalogátkelőhely?
Schmidt Krisztián útügyi referens: A hatóság szerint lehetne létesíteni gyalogátkelőhelyet, de
csak jelzőlámpás csomóponttal.
Máté Péter elnökhelyettes: Mi a hatóság véleménye a mostani kérelemmel kapcsolatban?
Schmidt Krisztián útügyi referens: A hatóságnak ebben az esetben nincs jogköre.
Gyurkovics János bizottsági tag: Tekintettel arra, hogy a kérelem elfogadásának nincs
jogszabályi akadálya, javasolja a kérelem támogatását.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 8/2018. (I.17.) határozata
a Rákóczi utca 142-146. telephely megközelítésének
felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta
a
Rákóczi
utca
142-146.
telephely
megközelítésének felülvizsgálatára irányuló kérelmet, és felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a
kérelme támogatásáról, és intézkedjen a bekanyarodáshoz
szükséges megfelelő útburkolati jel kialakításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. február 17.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
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(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Az egyirányú forgalmi rend kialakítására vonatkozó javaslattal
egyetért. A 40 km/h-s sebességkorlátozás bevezetésével nem ért egyet. Szekszárdon a Rizling
utcában is lehet 50 km/h-s sebességgel haladni. Így véleménye szerint a Bor utcában is
megengedett lehetne az 50 km/h-s sebesség.
Märcz László igazgatóságvezető: A hivatal azért javasolja a 40 km/h-s sebességkorlátozás
bevezetését, mert rengetegen szeretnének fekvőrendőrt kihelyeztetni, amit viszont nem tud
támogatni. Egyértelműsítve van, hogy belterületről van-e szó?
Máté Péter elnökhelyettes: Nincs, ezért szükséges a sebességkorlátozó tábla kihelyezése.
Javasolja, hogy a Bor utcában 50 km/h-s sebességkorlátozás kerüljön bevezetésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 9/2018. (I.17.) határozata
a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára irányuló
kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Bor utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló előterjesztést, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
hajtsa végre a javasolt forgalomtechnikai módosításokat,
továbbá javasolja, hogy a teljes Bor utcában 50 km/h-s
sebességkorlátozás kerüljön bevezetésre.
Határidő:
Felelős:

2018. február 17.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2018. évi bérleti díjára
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 10/2018. (I.17.)
határozata
a 2018. évi bérleti díjak megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. a belterületi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
nagyságát a 2018. évben 15.- Ft/m2/év összegben határozza
meg.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

2. az önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági
földingatlanok haszonbérleti díját a 2018. évben az alábbiak
szerint határozza meg:
Külterület
művelési ág
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb

bérleti díj (m2/év)
3.- Ft
1,5.- Ft

Zártkert
művelési ág
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb
Határidő:
Felelős:

bérleti díj (m2/év)
6.- Ft
3.- Ft

2018 december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök
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3. a bel- és külterületi önkormányzati ingatlanok tekintetében
minimum bérleti díjat állapít meg, amelyet 2018. évben
1.000,-Ft/év összegben határoz meg.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1-3. pontban
foglaltak figyelembevételével készítse elő a bérleti
szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31. (folyamatos)
Märcz László igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mérséklés iránti kérelme
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Ha az egyesület elmegy a Garay térről, akkor a tér élettelenné
válik. Erre tekintettel javasolja a közterület-használati díj megállapításának mellőzését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 11/2018. (I.17.)
határozata
a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj
mérséklésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület fixen elhelyezett szekérről
történő könyvárusítás kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
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hozzájárul a
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

közterület-használati

díj

megállapításának

2018. január 17.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Palkó és Fia Ács, Tetőfedő és Asztalos Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság a közterület-használati díj mellőzéséhez
a 2018. január 8. napjától 2018. január 12. napjáig terjedő időszakig járuljon hozzá. Javasolja
továbbá, hogy a fenti időszakon kívül a közterület-használat díja a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének II. a. pontja alapján kerüljön
megállapításra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 12/2018. (I.17.)
határozata
a Palkó és Fia Ács, Tetőfedő és Asztalos Bt. közterülethasználati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Palkó és
Fia Ács, Tetőfedő és Asztalos Bt. építési munkával kapcsolatos
ideiglenes állványzat elhelyezése kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj mellőzésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez
a 2018. január 8. napjától 2018. január 12. napjáig terjedő
időszakra. Fenti időszakon kívül a közterület-használat díja a
közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletének II. a. pontja alapján kerül
megállapításra.
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Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Marosi Zoltán egyéni vállalkozó közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Érdekesnek találja ezt a helyzetet. Egy totálkáros autó helyett két
nap alatt is lehetne bérelni másik autót. Maximum csak negyed évre engedné el a közterülethasználati díjat, és csak addig, amíg ténylegesen nem dolgozik. Ha már jövő héttől munkába
áll a kérelmező, akkor már meg kell, hogy fizesse a közterület-használati díjat. Éreztetni kellene
a taxisofőrökkel, hogy vegyék komolyan a munkájukat.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy nem javasolná a közterület-használati díj
elengedését.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 13/2018. (I.17.)
határozata
Marosi Zoltán egyéni vállalkozó közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Marosi
Zoltán egyéni vállalkozó személytaxi-szolgáltatási tevékenység
gyakorlása kapcsán, a közterület-használati díj 1. negyedéves
összegének mellőzésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Märcz László igazgatóságvezető
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13. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: Kővári László elnök távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 14/2018. (I.17.)
határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi bizottsági
munkatervét a határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László GPB elnök

14. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. IV. negyedév)
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes: Kővári László elnök távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 15/2018. (I.17.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2017. október 1. – 2017. december 31. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 17.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnökhelyettes az ülést 9 óra 11 perckor berekeszti.
K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Péter
elnökhelyettes

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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