SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-1/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. február 9. (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, Szegedi Attila és Szabó Balázs György bizottsági
tagok

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt és Gyurkovics János bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Märcz László igazgatóság vezető,
Frey Tímea osztályvezető,
A jegyző megbízásából: dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 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 5 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Javaslat közlekedési
tábla levételére” tárgyú szóbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati
konstrukció keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
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(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés módosítására
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
3. napirendi pont:
Dr. Gabi Géza Sándor kérelme
(15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
4. napirendi pont:
Szabóné Rózsás Éva kérelme
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
5. napirendi pont:
Ipari Park Kft. kérelme
(17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
6. napirendi pont:
Rong Xiang Xin Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
8. napirendi pont:
NAV Országos Szakszervezet Tolna Megyei Szervezetének kérelme
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
9. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
10. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2015. II. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
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(14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
11. napirendi pont:
Javaslat a 363/2015. (XII.15.) számú határozat visszavonására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
12. napirendi pont:
Javaslat közlekedési tábla levételére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati
konstrukció keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Nyolc vállalkozás lett meghívva, abból öt adott egyáltalán
értékelhető ajánlatot és ebből az ötből háromtól kért ajánlatot az önkormányzat?
Frey Tímea osztályvezető: Igen, a három ajánlattevőt, akik rendes beszerzési eljárásra lettek
meghívva, polgármester úr választotta ki. Az indikatív azt a célt szolgálta, hogy lássák milyen
eljárási rendben kell indítani és körülbelül milyen időigénye van a feladatnak.
Máté Péter bizottsági tag: Furcsának találta, hogy ugyanarra a tevékenységre nem 20-30%-os
eltéréssel érkeznek ajánlatok, hanem 100%-os eltéréssel. Így nem lehet támogatni a szekszárdi
vállalkozásokat, ha például dupla annyiért vállalják el a munkát, mint mások.
Kővári László elnök: A közfoglalkoztatottak koordinálásához kapcsolódik ez? Azért kérdezi,
mert állítólag van egy 2009-ben kötött együttműködés a büntetés végrehajtási intézet és a
város között, amelyben például a városszépítéssel kapcsolatban is van közös közreműködésre
lehetőség. Erre egy börtönlelkész hívta fel a figyelmét, mivel szeretnék 3-4 előzetesben lévő
emberrel a hulladéktól megtisztítani a sédi támfal környékét. Jövő hét keddre tervezték a
szemétgyűjtést és ekkorra kapná meg a gyülekezet az előzetes letartóztatásban lévőket. Azt
azonban, hogy milyen engedélyek kellenek, vagy, hogy kiknek kell szólni és mit is tartalmaz
pontosan ez a megállapodás, azt nem tudni.
Máté Péter bizottsági tag: Közterületről van szó, ezért ehhez mindenképp szükséges a
bizottság hozzájárulása, továbbá a szemét elhelyezést is meg kell oldani. Ha van ilyen
megállapodás a börtönnel, akkor azt elő kell venni és át kell nézni.
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Märcz László igazgatóság vezető: 2009-ben határozatlan időre kötötték a szerződést.
Máté Péter bizottsági tag: A rabok több olyan munkálatban is részt vettek már, amely
látványos volt, például a kórház kerítés festését ők végezték.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 29/2016. (II. 9.) határozata
a „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15
kódszámú, pályázati konstrukció keretében Előzetes tanulmányok és
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú pályázati
eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés SZMJV
Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati
konstrukció
keretében
Előzetes
tanulmányok
és
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Dunaújvárosi Területi Tervező és
Humánszolgáltató Bt.-vel (2400 Dunaújváros, Batsányi J. út 51.
4./2.) kössön szerződést a 2016. évi költségvetés terhére, mely
sikeres pályázat esetén a TOP-6.8.2-15 pályázat keretében kerül
elszámolásra.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. február 10.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés módosítására
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: A felüljárónál van egy szivattyú. Kiderült, hogy amiatt magas a vízszint,
mert az uszadék összegyűlt a rácsnál. Sok víz van benne.
Märcz László igazgatóság vezető: A környéken mindenhol sok víz van. A szivattyú működik, a
Pollack Mihály utcai záportározó kifejezetten a felszíni vizek elvezetését szolgálja. Mély
fekvésű a terület, sok a talajvíz rajta.
Máté Péter bizottsági tag: A munka nagy részét átvállalta az önkormányzat, a szakmai része
azonban marad a Szekszárdi Vízmű Kft-nél?
Märcz László igazgatóság vezető: A kézi, takarító jellegű munkákat vállalta át az
önkormányzat. A felüljáró alatti nádvágás is ide tartozik. A szökőkutak üzemeltetését viszont
másik vállalkozó fogja ellátni.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 30/2016. (II. 9.) határozata
a Szekszárdi Vízmű Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés
módosításáról
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.1.12. és 20. pontjában rögzített feladatkörében eljárva
jóváhagyja a Szekszárdi Vízmű Kft-vel 2008. március 1-jén megkötött
és 2011-ben módosított vállalkozási szerződés előterjesztés szerinti
módosítását. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szerződés
elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. március 1.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Dr. Gabi Géza Sándor kérelme
(15. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Máté Péter bizottsági tag: Közterületi parkolóról van szó. Ha ezt a lakó le akarja zárni saját
magának, akkor ennek van egy díja, 74.000 Ft/parkoló/év. Így le lehet zárni, de egyébként
nem. A határozati javaslatban szó van arról, hogy ha a bizottság nem támogatja a kérelmet, a
hivatal akkor is egyeztessen a Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztályával arról, hogy a tanulóautók kevésbé
terheljék a parkolót. Amikor a tanulóautók a Mészáros Lázár utcán tolatnak be a parkolóba,
megállítva a forgalmat és forgalmi akadályt képezve, az mennyivel jobb, mint egy lakóház
melletti nem kihasznált parkoló. Abban a parkolóban nincs forgalom, így a tanulóautók sem
mennek oda gyakorolni. Nagyon sok hely van a városban, ahol tényleg akadályozzák a
forgalmat, de abban a parkolóban biztos nem. A határozati javaslatot módosítaná azzal, hogy
nem támogatja a bizottság a kérelmet, viszont ne kerüljön sor egyeztetésre, mivel
szükségtelen.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását azzal, hogy ne kerüljön sor egyeztetésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 31/2016. (II. 9.) határozata
Dr. Gabi Géza Sándor 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 I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Dr. Gabi
Géza Sándor (7100 Szekszárd, Szent Györgyi Albert utca 6/C/2)
„Mindkét irányból behajtani tilos” „kivéve lakók”táblák kihelyezésére
vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szabóné Rózsás Éva kérelme
(16. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Ácsné Oláh Gabriella a Civil Kerekasztal elnöke: A kérelmező nagyon súlyos mozgássérült,
csípő és térd protézise is van. Idén újabb protézis műtét vár rá.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 32/2016. (II. 9.) határozata
Szabóné Rózsás Éva 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 I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Szabóné
Rózsás Éva (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 27.)
mozgáskorlátozott tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét támogatja
és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki táblát a Béri
Balogh Ádám utca 27. számú épület keleti oldalán található parkolóba.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Ipari Park Kft. kérelme
(17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Máté Péter bizottsági tag: Egy fuvarozó vállalkozó Magyarországon csak úgy kap fuvarozói
engedélyt, hogy a jegyző leigazolja, hogy van telephelye, és van, hol tárolja az eszközeit. Ezután
kaphat csak fuvarozói engedélyt. Ha valaki nem tudja hol tárolni a 3,5 tonna össztömeg feletti
járművét, akkor az a jármű nem kap fuvarozói engedélyt. Ettől kezdve annak a cégnek,
amelynek közterületen állnak a járművei, biztos, hogy van telephelye, csak kényelmi
szempontok miatt nem ott állnak. Az Ipari Park közlekedési útjai közlekedésre vannak.
Javasolja, hogy az Ipari Park területén található önkormányzati üzemeltetésű közutakon
helyezzen ki az önkormányzat várakozni tilos táblákat, továbbá javasolja, hogy a hivatal
vizsgálja meg a Rosner Gyula utca elején kihelyezett „behajtani tilos” tábla jogosultságát.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását azzal, hogy az Ipari Park területén
található önkormányzati üzemeltetésű közutakon helyezzen ki az önkormányzat várakozni
tilos táblákat, továbbá javasolja, hogy a hivatal vizsgálja meg a Rosner Gyula utca elején
kihelyezett „behajtani tilos” tábla jogosultságát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 33/2016. (II. 9.) határozata
az Ipari Park Kft. kérelméről
1.
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. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva az Ipari
Park Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) korlátozó/tiltó táblák
kihelyezésére vonatkozó kérelmét támogatja és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az Ipari Park területén található önkormányzati
üzemeltetésű közutakon helyezzen ki várakozni tilos táblákat.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
Rosner Gyula utca elején kihelyezett „behajtani tilos” tábla
jogosultságát.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. február 29.
2. pont tekintetében: 2016. március 15.

Felelős:

Märcz László igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Rong Xiang Xin Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a tevékenység, ha elkezd működni, az nagy zavart fog okozni
Szekszárd közétkeztetésében, minden olyan étkeztetésben, ahol nagyon korrekt elszámolás
van. Nagyon jelentős elszámolási nyomás van mindenhol. Ezeket a szolgáltatásokat döntően
az határozza meg, hogy folyamatos ellenőrzés alatt vannak a magyar vállalkozások, éttermek,
szolgáltatók.
Máté Péter bizottsági tag: Ezeknek a cégeknek is a magyar szabályok alapján kellene
működniük?
Szabó Balázs bizottsági tag: Igen, de egyik sem működik így.
dr. Mezei László bizottsági tag: Úgy gondolja, hogyha bármilyen előnyt biztosít a bizottság egy
ilyen vállalkozásnak, akkor helyzeti hátrányba kerülnek azok, akik hasonló szinten menü
szolgáltatást nyújtanának, hiszen a kínai étterem tulajdonosok nem tartják be a szabályokat,
az adófizetési moráljuk pedig nagyon gyenge. Az anyagbeszerzési, elszámolás ügyeik
követhetetlenek.
Szabó Balázs bizottsági tag: Teljes mértékben egyetért az előtte szólóval. A város saját
vállalkozóit hozná a bizottság hátrányos helyzetbe, ha bármilyen engedményt adnának a
kérelmezőnek. Semmilyen formában nem támogatja azokat a kínai vállalkozásokat, amelyek
nem tartják be a magyar törvényeket.
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dr. Mezei László bizottsági tag: Ha a bizottság engedményt ad ennek a kínai vállalkozásnak,
akkor az emberek meg fogják kérdezni, hogy ők miért kaptak, más helyi, magyar vállalkozás
meg miért nem és erre nagyon nehéz lesz választ adni.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 34/2016. (II. 9.) határozata
a Rong Xiang Xin Kft. parkoló megváltási díj csökkentés iránti
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján eljárva a Rong Xiang Xin Kft. kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelme
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 35/2016. (II. 9.) határozata
a Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Sportélmény Közhasznú Alapítványnak
(7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) a X. Domain Gróf Zichy utcai
futóverseny rendezése kapcsán, a Garay téren lévő 3 db
árusítópavilon, kürtőskalácsos kocsi és színpad közterület-használati
és 1 db pavilon bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, a közterület-használati és a pavilon bérleti díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

8. napirendi pont:
NAV Országos Szakszervezet Tolna Megyei Szervezetének kérelme
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A Bezerédj utca 100 méter hosszú szakaszát saját kollégái parkolási
céljára szeretné kisajátítani?
Märcz László igazgatóság vezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint ez így nem megengedhető. Ha más cégek is
hasonló kérelemmel fordulnának a bizottsághoz, és a bizottság támogatná ezeket, akkor nem
maradna parkoló azoknak az embereknek, akik esetleg nem az adott cég dolgozói. Nem lehet
elindítani egy ilyen folyamatot. A város parkoló kapacitása véges.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 36/2016. (II. 9.) határozata
a NAV Országos Szakszervezet Tolna Megyei Szervezetének
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 I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva a NAV
Országos Szakszervezete Tolna Megyei Szervezetének (7100
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Szekszárd, Bezerédj utca 33.) „Várakozni Tilos” „kivéve engedéllyel”
táblák kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

9. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a kérelem támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 37/2016. (II. 9.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére
100.000,- Ft támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
részére az Eger-Szekszárd Bikavér Párbaj rendezvényének
megrendezésére.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. február 9.
2. pont tekintetében: 2016. március 15.

Felelős:

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

10. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2015. II. félévi reklám-rendszergazda tevékenységéről
(14. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Märcz László igazgatóság vezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a szerződés felülvizsgálatát.
Kővári László elnök: A hirdető felületek tisztán tartása kinek a feladata?
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Märcz László igazgatóság vezető: A bérlők feladata.
Kővári László elnök: Ennek a kötelezettségüknek nem igazán tesznek eleget.
Märcz László igazgatóság vezető: Mindig felszólítja az önkormányzat őket, de végül a
közfoglalkoztatottak végzik el a munkát. Nincs más eszköz a kezükben ennek érvényesítésére.
Kővári László elnök: Ezeket a helyeket ők építették ki. Ezzel kizárólagos jogot szereztek a
működtetésre?
Märcz László igazgatóság vezető: Át kell nézni a szerződést, erre a kérdésre most nem tud
választ adni.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását, továbbá az együttműködési
megállapodás felülvizsgálatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 38/2016. (II. 9.) határozata
a MAHIR Cityposter Kft. 2015. II. félévi reklám-rendszergazda
tevékenységéről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat és a MAHIR
Cityposter Kft. között létrejött együttműködési megállapodás alapján
a reklám-rendszergazda által megküldött 2015. II. félévi tevékenyégről
készült tájékoztatást tudomásul veszi és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az 1.294.921.-Ft + ÁFA összegű bérleti díjról a számlát
állítsa ki és küldje meg a MAHIR Cityposter Kft-nek.
2.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az
Önkormányzat
és a MAHIR Cityposter Kft. között létrejött
együttműködési megállapodást az Önkormányzat érdekeit figyelembe
véve vizsgálja felül.
Határidő:

1. pont tekintetében: 2016. február 20.
2. pont tekintetében: 2016. március 15.

Felelős:

Märcz László igazgatóság vezető
Pál József igazgatóság vezető
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11. napirendi pont:
Javaslat a 363/2015. (XII.15.) számú határozat visszavonására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a határozat visszavonását. A hivatal a visszavonással
egyidejűleg hívja fel a Vagyonkezelő Kft. figyelmét arra, hogy a szerződésben vállalt
kötelezettségeket kérje számon a vállalkozótól.
Kővári László elnök: Javasolja a határozat visszavonását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 39/2016. (II. 9.) határozata
a 363/2015. (XII.15.) számú határozat visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 363/2015. (XII.15.) számú
határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

2016. február 9.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat közlekedési tábla levételére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a Béla király téren a Polgármesteri Hivatal déli oldalán
található parkolóban kihelyezett „megállni tilos” „kivéve Polgármesteri Hivatal” tábla kerüljön
levételre azzal, hogy a tábla újbóli kihelyezésére a Polgármesteri Hivatalba történő
visszaköltözést követően kerüljön sor.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 40/2016. (II. 9.) határozata
közlekedési tábla levételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Béla király téren a Polgármesteri
Hivatal déli oldalán található parkolóban kihelyezett „megállni tilos”
„kivéve Polgármesteri Hivatal” tábla levétele mellett döntött azzal,
hogy a tábla újbóli kihelyezésére a Polgármesteri Hivatalba történő
visszaköltözést követően kerüljön sor. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a tábla levételére.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Märcz László igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 14 óra 05 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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