SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-20/2015.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 15. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárd Babits
Mihály Kulturális Központ – Remete termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Göttlinger István aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Varga András osztályvezető,
A jegyző megbízásából: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági
jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

referens,

János Anna a Civil Kerekasztal képviselője

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 a meghívóban szereplő 4. és 7. napirendi pontok levételét javasolja. Máté
Péter elnökhelyettes javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat a Szekszárdi
Szüreti Napok útlezárása helyének és idejének módosítására” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Simon Attila Ferenc és társa elbirtoklási kérelme
(133. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
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2. napirendi pont:
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(134. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
3. napirendi pont:
Alisca Borrend támogatási kérelme
(135. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
4. napirendi pont:
Posta Gergely kérelme
(137. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
CivilSegéd Alapítvány kérelme
(138. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
6. napirendi pont:
Heimann Zoltán útvételi kérelme
(140. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges irodai fogyóeszközök biztosítására” című közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárás eredménye
(141. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szüreti Napok útlezárása helyének és idejének módosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag

1. napirendi pont:
Simon Attila Ferenc és társa elbirtoklási kérelme
(133. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Göttlinger István aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 268/2015. (IX. 15.) határozata
Simon Attila Ferenc és társa elbirtoklási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága – a benyújtott okiratok alapján –
elismeri a szekszárdi 11221 hrsz-ú terület vonatkozásában Simon Attila
Ferenc, valamint Simon Attila Ferencné elbirtoklásának tényét. A
bizottság felkéri a polgármester urat, hogy az ingatlan rendezés
ügyében kössön megállapodást az elbirtokló felekkel.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. napirendi pont:
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(134. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bizottság 150.000
Ft összegű támogatásban részesítse a kérelmezőt.
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 269/2015. (IX. 15.) határozata
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelméről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi Bizottsági Kerete
terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Szekszárd-Újvárosi
Római Katolikus Társaskörrészére a Társaskör jubileumi, XX.
Szüreti rendezvényének megrendezésére.

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
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Határidő: 1. pont: 2015.szeptember 15.
2. pont: 2015. október 31.
Felelős: Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
3. napirendi pont:
Alisca Borrend támogatási kérelme
(135. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bizottság 150.000
Ft összegű támogatásban részesítse a kérelmezőt.
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 270/2015. (IX. 15.) határozata
Alisca Borrend támogatási kérelméről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi Bizottsági Kerete
terhére 150.000,- Ft támogatásban részesíti az Alisca Borrendet
az általa meghívott borlovagrendek Szekszárdi Szüreti Napon
való színvonalas fogadásának biztosítására.

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

Határidő: 1. pont: 2015.szeptember 15.
2. pont: 2015. október 31.
Felelős: Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
4. napirendi pont:
Posta Gergely kérelme
(137. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az önkormányzat
100 Ft/m2 vételár ellenében értékesítse a területet.
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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 271/2015. (IX. 15.) határozata
Posta Gergely 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 rögzített hatáskörében eljárva hozzájárul az
önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 11245 hrsz-ú, 3857 m2
alapterületű, erdő művelési ágú ingatlan értékesítéséhez Posta
Gergely (Szekszárd, Cinka u. 88.) részére 100,- Ft/m2 vételár
ellenében.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
5. napirendi pont:
CivilSegéd Alapítvány kérelme
(138. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bizottság a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
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 272/2015. (IX. 15.) határozata
CivilSegéd Alapítvány kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a CivilSegéd Alapítványnak (7100
Szekszárd, Széchenyi u. 32.) a „Felsővárosi nyárbúcsúztató” rendezése
kapcsán a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
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Határidő: 2015. szeptember 20.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
6. napirendi pont:
Heimann Zoltán útvételi kérelme
(140. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Varga András osztályvezető: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az önkormányzat
100 Ft/m2 vételár ellenében értékesítse a területet.
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 273/2015. (IX. 15.) határozata
Heimann Zoltán útvételi kérelméről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 0829 hrsz-ú, saját
használatú út mellékelt változási vázrajz szerinti megosztásához
és a megosztást követően kialakításra kerülő 0829/1 hrsz-ú,
1275 m2 alapterületű, közforgalom elől el nem zárt magánút
értékesítéséhez, továbbá hozzájárul 9824/6 hrsz-ú, saját
használatú út mellékelt változási vázrajz szerinti megosztásához
és a megosztást követően kialakításra kerülő 9824/13 hrsz-ú,
104 m2 alapterületű, közforgalom elől el nem zárt magánút
értékesítéséhez Heimann Zoltán (Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4/B.)
részére. A Bizottság az ingatlanok vételárát 100,- Ft/m2
összegben határozza meg. A telekalakítással és a földhivatali
eljárással kapcsolatos költségek vevőt terhelik.

2.

Az értékesítésre jóváhagyott útterületek kizárólag a kérelmező
tulajdonát képező ingatlanok megközelítését szolgálják, illetve
jelenleg is a kérelmező használatában vannak, ezért a Bizottság
javasolja a Közgyűlésnek, hogy az értékesítésre kerülő
területrészeket sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé,
mivel már nem szolgálják a kötelező feladatok ellátását.
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Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Märcz László igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének
megvalósításához szükséges irodai fogyóeszközök biztosítására” című közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárás eredménye
(141. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 274/2015. (IX. 15.) határozata
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata
„Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/12012-0210
azonosítószámú
projektjének
megvalósításához
szükséges irodai fogyóeszközök biztosítására” című közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményéről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Adásvételi szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az
elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli
menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges irodai
fogyóeszközök biztosítására” tárgyú, 2015. szeptember 2.-án
elindított meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján megállapítja, hogy a „Pénzügyi elszámolás részletes
szabályai a TÁMOP, TIOP keretében támogatott projektek
pénzügyi lebonyolításához” c. Útmutató piaci árnak való
megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, ezért az
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a projekt megvalósítása érdekében, a
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beszerzési eljárás lebonyolítására
bemutatása alapján.

hivatalos

árajánlatok

Határidő: 2015. szeptember 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester,
Dr. Varga Katalin jegyző
8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Szüreti Napok útlezárása helyének és idejének módosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag: Ismerteti a Szekszárdi Szüreti Napok időtartama alatt kiadott
útlezárásra vonatkozó rend módosításáról szóló javaslatát.
Kővári László elnök: Javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: „Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi
Szüreti Napok időtartama alatt kiadott útlezárására vonatkozó rendet az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
- a Bezerédj utca felső szakasza forgalmi iránya cserélődjön fel,
- az Ybl Miklós utcában a megállás és a várakozás korlátozása az Ybl Miklós lakótelep
bejárójáig,
- a Széchenyi utcai útlezárás ne a Szent László utcáig terjedjen, hanem a Várközig, és az
útzár szombati feloldása 13 óra helyett 10 óráig tartson.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága az egyes nagy rendezvényekhez kapcsolódó útlezárások rendjét előzetesen
véleményezze.”
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 275/2015. (IX. 15.) határozata
Javaslat a Szekszárdi Szüreti Napok útlezárása helyének és idejének
módosítására
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Szüreti Napok
időtartama alatt kiadott útlezárására vonatkozó rendet az
alábbiak szerint javasolja módosítani:
- a Bezerédj utca felső szakasza forgalmi iránya cserélődjön
fel,
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- az Ybl Miklós utcában a megállás és a várakozás
korlátozása az Ybl Miklós lakótelep bejárójáig,
- a Széchenyi utcai útlezárás ne a Szent László utcáig
terjedjen, hanem a Várközig, és az útzár szombati feloldása
13 óra helyett 10 óráig tartson.
2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága az egyes nagy rendezvényekhez kapcsolódó
útlezárások rendjét előzetesen véleményezze.

Határidő: 2015. szeptember 18.
2. pont tekintetében: 2015. október 15.
Felelős: Kővári László elnök
dr. Varga Katalin jegyző
Märcz László igazgatóság vezető
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 13 óra 45 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Nagy Tímea
jegyzőkönyvvezető
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