SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-14/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. május 27. napján (hétfőn) 13 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Rieger Beáta osztályvezető
dr. Szily Máté jogász
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Tolácziné Varga Zsuzsanna a Humánszolgáltató
Központ intézményvezetője
Rottenbacher Ádám a Szociális Központ
intézményvezető

Kővári László 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 bizottsági tagot
megválasztani.

Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye le a nyilvános ülés napirendjéről a 82.
számú bizottsági előterjesztést, továbbá javasolja, hogy a bizottság vegye fel a zárt ülés
napirendjére a „Javaslat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. üzletrészének értékesítésére” tárgyú
írásbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
82. számú bizottsági előterjesztés napirendről történő levételére és a sorrendváltoztatásra
vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította
a következő napirendet:
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlan eladásának jóváhagyására
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
NYILVÁNOS ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól
(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
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4. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér a REKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
5. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
9. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
10. napirendi pont:
Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárulás
(146. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Szily Máté jogász
12. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(140. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
13. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
14. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018
azonosítószámú „Térség- és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének
elfogadására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
16. napirendi pont:
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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17. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
A „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani
tervezett Rekreációs Központ beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki
felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás
eredménye
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
20. napirendi pont:
„Az új, városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok
előzetes műszaki felmérése és vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a beruházás tervezési
programjának és alap koncepcióterveinek összeállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
ZÁRT ÜLÉS:
21. napirendi pont:
Javaslat a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. üzletrészének értékesítésére
(158. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

A bizottság 13 óra 02 perctől 13 óra 19 percig zárt ülést tartott.
A bizottság 13 óra 10 perctől nyilvános ülésen folytatja munkáját az elfogadott napirendnek
megfelelően.
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2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól
(142. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
Kővári László elnök: Köszönti Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: Elmondja,
hogy a Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: HSZK) adta be a beszámolóját. A HSZK öt
szakmai egységből áll: hajléktalan segítő szolgálatból, családsegítő és gyermekjóléti
központból, a közösségi pszichiátriai ellátásból és a családok átmeneti otthonából. A
személyes gondoskodást nyújtó alapellátásnak ezekhez az egységeihez kapcsolódó
szolgáltatásokat látja el a HSZK. Véleménye szerint a problémák lehetnek érdekesebbek a
bizottsági tagok számára. Elmondja, hogy igazából változást nem lát az előző évekhez képest.
Továbbra is igaz, hogy a problémák nem egyediek, és nem önállóan jelennek meg a családok
életében, hanem összetett problémaként. Az anyagi probléma szintén minden családnál
megjelenik.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A legjobb tudása szerint 32 fős most a hajléktalan szálló.
Véleménye szerint ez nagyon kevés ahhoz képest, amennyi hajléktalan van. Százával élnek itt
olyan emberek, akiknek nincs igazán lehetőségük arra, hogy lakáshoz jussanak hozzá.
Hiányolja a beszámolóból az előremutató javaslatokat, amelyeket a városnak napirendre
kellene tűznie, és belátható időn belül előrelépést hoznia bennük. Előrelépés egy centi sincs
most már jó néhány éve. Ez a pár plusz hajléktalan szálló az egyedüli, ami felmutatható.
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: A bérlakás
rendszer egyfajta megoldás lehet. Ennek a fejlesztése mindenféleképpen segítség lehet. A
családok átmeneti otthona is egyfajta lehetőség lehet, de itt is korlátozott a férőhelyek száma,
továbbá maximum egy évre lehet igénybe venni a gyermekek jogán.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Tisztelettel arra szeretné kérni az intézményvezető asszonyt, hogy,
ha lehetséges, akkor egészítse ki a beszámolót a Közgyűlésig azzal, hogy melyek lehetnének a
megoldások a problémákra. Hány lakás, hány férőhely?
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: Ez a
Közgyűlésig biztos, hogy nem készül el.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Csak az a baj, hogy a Közgyűlésen ez a beszámoló gyorsan meg lesz
szavazva, mert sokan felteszik majd a kezüket. Tudni kellene, hogy mekkora összegre lenne
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szükség, és, hogy hány lakást és férőhelyet kellene produkálni. Tud olyan személyről, aki
elvesztette a lakását családi problémák miatt, és ezért otthonba kellett, hogy rakja a
gyermekét, mert egyszerűen nem tudta megoldani a lakáskérdést.
Máté Péter bizottsági tag: A hajléktalan szállóval azért óvatosnak kell lenni. Elmondja, hogy
látta a hajléktalan szálló bővítés előtti állapotát és a mostani állapotát is. Látta, hogy mennyi
pénzt fordított a város a hajléktalan szállóra. Ismer pár olyan hajléktalant, akik szekszárdi
illetőségűek, de a hajléktalanok nagy része, körülbelül a 90 százaléka valahonnan máshonnan
érkezik ide, mert ide megéri nekik jönni. Az Intersparnál kéregető emberek közül egy-kettő
szekszárdi illetőségű, a többiek vidékről érkeznek. Ezeket az embereket a jobb ellátással
csábította ide a város. A bérlakással kapcsolatban elmondja, hogy utánanézett, és egy
kétszobás lakás bérleti díja 50.000 forintba kerül.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez biztos, hogy nem valós adat.
Máté Péter bizottsági tag: Ha a város ennél az összegnél olcsóbban adja a bérlakást, akkor
persze, hogy nagy lesz a túljelentkezés.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy folyamatosan vizsgálják, hogy a hajléktalan-ellátás
szempontjából mivel lehetne még kiegészíteni a szolgáltatásokat. Nemcsak a hajléktalan szálló
működtetése jelenti a hajléktalan-ellátást, hanem az ehhez kapcsolódó utcai szociális munka
is. Az intézménytől folyamatosan kérnek adatszolgáltatást is arra vonatkozóan, hogy hány
olyan hajléktalan él a városban, aki nem terelhető be vagy kiszorul a hajléktalan szállóról. Az
adatszolgáltatás alapján elmondható, hogy nem nagyon van ilyen személy. Olyan személy van,
aki nem terelhető be, mert egyszerűen olyan az életvitele, hogy nem akar együttműködni
senkivel. Egyébként szakemberek vele is tartják a kapcsolatot, és, ha extrém hideg időjárás
van, akkor segítenek neki. Viszont vannak olyan személyek, akik még az extrém hideg időjárási
viszonyok esetében sem hajlandóak bemenni a hajléktalan szállóra.
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: Csökkent a
hajléktalanszám.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azért csökkent, mert kihalnak.
Kővári László elnök: Egy nagyon bonyolult témáról van szó. A bizottság korábbi ülésén, a
rendőrség beszámolójakor is felmerült a hajléktalan kérdés. Az áruházak előtti koldulás nem
tartozik a hajléktalanokra vonatkozó jogszabály hatálya alá. Csak arra az esetre vonatkozik a
szabályozás, ha életvitelszerűen tartózkodik valahol a hajléktalan személy. Idén szerencsére
nem volt hideg tél.
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője: Volt olyan tél,
amikor 20 hajléktalan feküdt a nappali melegedőben.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem felel meg az ízlésének, hogy arra hivatkozik valaki, hogy
vannak emberek, akik nem képesek az együttműködésre. Ilyen személyek mindig is lesznek. A
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felesége tanított három olyan osztályt is, ahova munkanélküliek jártak, és akikről elsőre sokan
azt hitték, hogy semmirevaló emberek. Meglepően jó eredményeket produkáltak ezek az
emberek. Persze ehhez az is kellett, hogy úgy foglalkozzanak velük, ahogyan mással is. Nem
egyszerű ügyről van szó. Úgy gondolja, hogy a városnak kötelessége gondoskodnia azokról az
emberekről, akik rászorulnak a segítségre. Nem lehet arra hivatkozni, hogy vannak olyan
személyek, akik erre nem méltóak.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 188/2019. (V.27.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
működésének 2018. évi tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Rottenbacher Ádám intézményvezető
Kővári László elnök: Köszönti a Szociális Központ intézményvezetőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Igyekezett röviden és
olvashatóan összefoglalni a beszámolót, belecsempészve azokat a számokat is, amelyeket
mutatószámoknak hívnak. Az idősek átlagéletkora 84 év. Elmondja, hogy van egy rendelet,
amely meghatároz egy minimum dolgozói létszámot, amelyet a Szociális Központ tud
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biztosítani. De közel 20 év távlatából, ha összehasonlítják, hogy régen és most milyen
egészségügyi állapotban lévő betegek lettek felvéve az otthonba, akkor megállapítható, hogy
ég és föld a különbség. Az a dolgozói létszám, amely akkor még jónak bizonyult, az ma már
messze nem megfelelő. A magyar gondozók, ápolók felkapottak Ausztriában és
Németországban is. Sokan mennek el külföldre vagy a kórházba magasabb fizetésért.
Elmondja, hogy alapjában idősellátással foglalkoznak öt szolgáltatással: étkeztetéssel, házi
gondozással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, idősek nappali ellátásával és
fogyatékosok nappali ellátásával. Ez utóbbi 22 férőhelyes. Szeretne mindenkit tisztelettel
meghívni július első hetében, a Szekszárdon megrendezendő Országos Kulturális Fesztiválra.
Ez a rendezvény a fogyatékkal élőknek kerül megrendezésre. Az ország különböző részeiről
érkeznek ide fiatalok. Július 3-án, szerdán kapnak egy rövid betétet, amelyben köszöntik
magukat, illetve mások is köszöntik őket. 20 éve indult el a fogyatékosokat ellátó nappali
intézményük. Fogyatékkal élő fiatalok fogják megmutatni magukat versben, prózában,
táncban és énekben a maguk őszinteségével és tiszteletességével. Véleménye szerint ez
lenyűgöző tud lenni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A legjobb tudása szerint 100 körül van a várólista.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Melyik szolgáltatásra?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Az idősotthonra.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Durván 100, de pontos számot
nem tud mondani, mert ez akár óránként is változhat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Őcsényből pedig érkezett még további 70 várólistás a palánki
megyei intézménybe.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: A két dolgot szét kell választani.
155 bentlakásos férőhely van, a tolnai 42-vel együtt. Nem Őcsényből, hanem Sárpilisből
költözött be a palánki intézménybe, négy pavilonba közel 70 fő.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 70 fő várólistás.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: A négy pavilon 100 férőhelyes.
Erre a 100 férőhelyre beköltözött Sárpilisről körülbelül 70 fő, így keletkezett 30 üres férőhely.
Feltételezi, hogy a 30 üres férőhelyet már feltöltötték. Ez az intézmény viszont nem a Szociális
Központ működtetésébe tartozik. Úgy gondolja, hogy ezeket a férőhelyeket elsősorban
szekszárdi személyekkel töltötték fel. Polgármester úr úgy állapodott meg Posta Zoltán
vezetővel, hogy a férőhelyekre elsősorban szekszárdiakat vesznek fel.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Elmondja, hogy megkereste Posta Zoltánt, és beszélt az egyik
ápolóval is. 70 férőhelyre volt nyilvántartott jelentkezőjük pluszba. Nem ez a gond. Megítélése
szerint az a probléma, hogy Szekszárdról nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni, az idős
szülők pedig itt maradtak. Ma teljesen más az igény az idősellátásra, mint 20 évvel ezelőtt.
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Felesége és saját szülőjének az ellátását is csak Bonyhádon tudta megoldani. Közel 5.000 fiatal
ment el Szekszárdról a legjobb tudása szerint. Nem lesz olyan személy, aki gondoskodni tud
majd az idős emberekről. A város nagyon sok pénzt kap, így fontosnak tartaná egy öregotthon
vagy egy ellátó központ létesítését. Akár a Gemenc Szállót is át lehetne alakítani idősek
otthonává. Állítja, hogy ezt meg lehetne oldani, és viszonylag kevesebb pénzbe kerülne, mint
egy másik épület. Arra szeretné kérni az intézményvezető urat, hogy erre a problémahalmazra
hívja fel a Közgyűlés figyelmét.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Sok a várakozó. De, ha kapna
egy 80 férőhelyest otthont, azt is egy héten belül megtöltenék. Nincs információja arról, hogy
mennyi pénzt kap a város, de ez nem is tartozik rá.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 40 milliárd forintot.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Már évek óta nem lehet uniós
forrásból idősotthon bővítésére pályázni. A Gemenc Szálló szakmai szempontból nem a
legideálisabb. Az épület ebben a struktúrájában nem alkalmas erre a célra. Elmondja még,
hogy egyre emelkedik a demenciával élő idős emberek száma, és kimutatott tény az is, hogy a
demencia egyre korábbi életkorban jelentkezik. 60 év körüli emberek keresik már meg
elhelyezést kérve. Ebben kellene még közösen gondolkozni. Kellene egy olyan részleg az
idősek otthonában, körülbelül 40-50 férőhellyel, amely kifejezetten dementálódott, idős
embereknek szólna.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De ezt jelezni kell.
Kővári László elnök: Vannak elvárások egy ilyen célt szolgáló épületnél, mint például az udvar
mérete, valamint az emeletek száma. Csillagné Szánthó Polixéna képviselő társával jelezték
már a polgármester úrnak, hogy kellene pályázati lehetőséget keresni az idősek ellátásával
kapcsolatban is. Polgármester úr azt mondta, hogy, ha lesz pályázati lehetőség, akkor azonnal
megragadja az önkormányzat. Véleménye szerint akár vállalkozói alapon is lehetne ebben
eredményt felmutatni, mert nem kevés pénzt fizetnek az idősek a nyugdíjukból az ellátásért.
Tehát lenne haszna is, ha egy vállalkozó ilyen tevékenységet folytatna. A felvetéskor több cég
is jelezte, hogy szívesen segítené a szolgálati lakások kiépítését, de a konkretizáláskor már
egyikük sem jelentkezett. A fiatal sérültekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Rotary Club
rendszeresen viszi őket kirándulni. Elmondja, hogy ezek a gyermekek nagyon hálásak. Pár
évvel ezelőtt meghallgatta egy sérült fiatal fiú versszavalását. Két nappal később találkozott
vele Harkányban, és oda is ment a fiúhoz. A kisfiú nagyon boldog volt, hogy sikere volt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Aki nem élt még át hasonló helyzetet, az el sem tudja képzelni,
hogy ez mekkora probléma. A városnak tennie kell valamit ez ügyben.
Kővári László elnök: A következő években mindenképpen kell előrelépés ebben az ügyben,
adott esetben fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozókkal, vagy ki kell kényszeríteni egy
pályázatot. Ha nincs uniós pályázat, akkor kell nemzeti támogatást keresni.
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Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ intézményvezetője: Elmondja még, hogy
magánintézmények működnek az országban, de azok nem ma jöttek létre, és azért vannak
nehézségeik, mert a magánintézmények csak abból a pénzből tudják fenntartani magukat,
amelyet a lakók fizetnek.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
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 189/2019. (V.27.)
határozata
a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Szakosított Ellátási Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási
Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(156. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: dr. Fenyőházi Elemér a REKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Szegedi Attila bizottsági tag: Elmondja, hogy dr. Fenyőházi Elemér bírósági tárgyaláson van,
ezért nem tud részt venni a bizottság mai ülésén. Az ügyvezető igazgató úr a beszámolóban
leírt mindent, és elfogadásra javasolja a beszámolót.
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 190/2019. (V.27.)
határozata
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2018. évi
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről
és a társulási cél megvalósulásáról
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Molnár Kata jegyző: Polgármester úrnak kötelezettsége, hogy beszámoljon a társulás
működéséről. Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy a társulás milyen döntéseket
hozott az elmúlt évben.
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 191/2019. (V.27.)
határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás
működésének 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a SzekszárdSzedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2018.
évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök
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6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés szöveges indokolása nagyon
részletesre sikeredett, ezért csak annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a mai
napon megérkezett a könyvvizsgáló úr véleménye is a zárszámadással kapcsolatban.
Könyvvizsgáló úr nagyon jó véleményt adott. Kiemelné még, hogy a folyószámla hitelen kívül
más hitelt nem vett igénybe az önkormányzat, a kötelezettségeket pedig év végén
visszafizették. A beszámoló végén található a vagyongazdálkodásról egy tájékoztató. Az elmúlt
évben 2,5 milliárd forinttal nőtt a város vagyona. Ez az összeg nem olyan látványos, mint a
korábbi években, amikor jóval nagyobb emelkedések voltak, de a bankszámlán és az
értékpapírokban megvan az a pénzösszeg, amely a következő évben az áthúzódó beruházások
miatt várhatóan újabb jelentős vagyonnövekedést fog hozni.
Kővári László elnök: Hányszor lett a tavalyi évben módosítva a költségvetés?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Négyszer biztos. De a módosítás természetes dolog, nem
olyan, mint egy vállalkozói gazdálkodás. Előző években Mezei képviselő úr mindig úgy
fogalmazott, hogy a sok módosítás nem jó, holott ez egy pozitív dolog, hiszen azt jelenti, hogy
több forrás van és zajlik az élet.
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 192/2019. (V.27.)
határozata
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök
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7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott
ellenőrzésekről
(152. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Elmondja, hogy a lényeges rész az
előterjesztés mellékletében található, ugyanis az Excel táblák tartalmazzák, hogy milyen belső
és külső ellenőrzésekre került sor az elmúlt évben, továbbá, hogy milyen megállapítások és
javaslatok születtek az ellenőrzések során, valamint, hogy milyen intézkedések lettek
elrendelve, és, hogy az intézkedések hogyan lettek végrehajtva. Mind a Polgármesteri
Hivatalra, mind az önkormányzatra, és mind az intézményekre tartalmaznak az Excel táblák
adatot.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Annak idején, amikor a belső ellenőrzési terv készült, kérte, hogy a
Polgármesteri Hivatal épületének a beruházása legyen felülvizsgálva. Ezt a javaslatot a
bizottság el is fogadta, de a Közgyűlésen a jegyző asszony azt mondta, hogy az időbe ez nem
fér bele esetleg. Úgy gondolta, hogy ez esetleg megoldódott.
dr. Molnár Kata jegyző: Az volt a fő probléma, hogy ez nem belső ellenőrzési téma. Ezzel
kapcsolatban lehet kérdést feltenni a Közgyűlésen, de ez nem belső ellenőrzési téma, és azt
sem lehetne meghatározni, hogy mit vizsgáljon a belső ellenőr. Ezt nem lehetett beilleszteni a
belső ellenőrzési tervbe. Javasolja a képviselő úrnak, hogy tegyen fel kérdést a Közgyűlésen,
és mondja el ott, hogy pontosan mire kíváncsi ezzel kapcsolatban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a belső ellenőrzésre kell, hogy sor kerüljön, ha
a polgármester úr elenged 66 millió forint kötbért felhatalmazás nélkül. Van egy koncepció,
egy hőszigetelési elvárás azzal kapcsolatban, hogy ennek hány éven belül kell megtérülnie. Ha
kiderül, hogy ez soha az életben nem fog megtérülni, akkor valakik itt a belső körökben
hibázhattak esetleg, és nem lenne baj, ha ezt valaki feltárná. Ezt abszolút belső dolognak érzi.
Ha se kívülről és se belülről nem vizsgálnak meg semmit, akkor nem tudja, hogy milyen a belső
ellenőrzés.
Kővári László elnök: A jegyző asszony az előbb elmondta, hogy ez a fajta ellenőrzés nem ezt a
célt szolgálja. A város számtalan olyan döntést hoz, amelynél fel sem merül annak a vizsgálata,
hogy mennyi idő alatt térül meg, ugyanis kötelessége a városnak az ellátásban vagy a
fejlesztésben részt venni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De ez olyan téma, amelyre európai uniós és magyar előírás is
vonatkozik. Van rá feltételrendszer. Ezt a tervet jóvá kellett hagyni.
Kővári László elnök: Ezt az ellenőrzést az a hatóság hívatott megcsinálni, amelyik ezt az
egészet szponzorálta. Véleménye szerint ez nem az önkormányzat belső ellenőrének a
feladata.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha elenged valaki 66 millió forint kötbért, akkor ki ellenőrzi ezt?
Kinek a hatásköre? Ez ugyanis a város pénze. Volt egy európai uniós pénzösszeg, amely fel lett
használva. Ennek az volt a feltétele, hogy 15 év alatt meg kell, hogy térüljön. Ha ez 100 év alatt
sem térül meg, akkor valaki itt hibázott. Belül kellett hibázzon valaki, ez nem külső hiba, és
még csak nem is az időjárás okozta.
Kővári László elnök: A Polgármesteri Hivatal felújítása több évig tartott. Ebben az esetben nem
lehet nézni, hogy mikor térül meg például az épület kifestése. Ez persze nem jelenti azt, hogy
pazarlóan kell felhasználni, de itt megtérülésről akkor sem lehet szó.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De úgy kapta rá a pénzt az önkormányzat. Ennek vannak Európai
Unió által előírt feltételei, amelyeknek nagyon nem felel ez meg.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a napirendről kellene beszélni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Arról beszélnek, hiszen a belső ellenőrzésről van szó.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy nem. Arra szeretné kérni a jegyző asszonyt,
hogy foglalja össze röviden, hogy mit takar a belső ellenőrzés.
dr. Molnár Kata jegyző: A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos
bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. Ez egy jogszabályi fogalom.
Elmondja, hogy ez az egész úgy működik, hogy egész évben gyűjtik saját maguknak azokat a
témákat, amelyeknél úgy érzik, hogy szükséges lenne egy alapos vizsgálat. A folyamataik
törvényesek és jogszerűek, de szeretné, ha minél célszerűbbek is lennének gazdaságossági
szempontból is. A hivatalnak, az önkormányzatnak, az intézményeknek és a cégeknek is az
önkormányzat végzi a belső ellenőrzését. Ennek során megnézik, hogy melyek azok a
folyamatok, amelyek a legkockázatosabbak a gazdálkodás során, és ezeket próbálják meg
ütemezni. Erről szól a belső ellenőrzési terv, amelyet úgynevezett kockázatértékelés alapján
állítanak össze a kollégák jelzései és tapasztalatai alapján. Ezek belső gazdálkodási folyamatok.
Ezen kívül sor kerül még rendkívüli belső ellenőrzésre is. Ekkor általában ő maga tapasztal
olyan körülményt, amely miatt elrendeli az azonnali belső ellenőrzést. Ezek általában kisebb
vizsgálatok, és ilyenkor valamilyen belső szabályozás iránti igény merül fel. Erre szeretne egy
példát is felhozni, amely nemrég történt. Az önkormányzattal szerződésben álló cégtől kaptak
egy hitelesnek tűnő levelet, amely arról szólt, hogy megváltozott a cég számlaszáma. Teljesen
hitelesnek tűnt az email, majd postán is megérkezett ez a levél, amely bekerült a hivatal
rendszerébe. Már az utalásra is majdnem sor került, de közben kiderült, hogy
bűncselekményről van szó. Több millió forintos számláról volt szó, de a hivatal végül nem
utalta el ezt az összeget a csalónak. Ez egy olyan esemény volt, amelyet azonnal kivizsgáltatott,
hogy kiderüljön, hogy mi az a szabályozási pont, amelybe még további garanciákat kell
beépíteni annak érdekében, hogy ilyen hiba a jövőben ne fordulhasson elő. Ilyen esetekre kell
gondolni. Elmondja, hogy egy nagy, tagolt hivatal a szekszárdi, ahol fontos, hogy az információ
jól áramoljon a különböző szervezeti egységek között.
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Máté Péter bizottsági tag: Rácz Zoltán javaslata belefér ebbe?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Hogy ne férne bele?
dr. Molnár Kata jegyző: Így, ebben a formában nem. Az ellenőrzési jelentésben van egy
táblázat, és a belső ellenőrzési terv is egy ilyen táblázat formájában készül el. Egy ellenőrzésnél
meg kell határozni konkrétan a témát, az ellenőrzés típusát, valamint azt is, hogy pontosan
mit ellenőrizzen a belső ellenőr. A képviselő úr által ebben a formában feltett kérdést nem
tudják a belső ellenőrzés részévé tenni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nemmel fog szavazni, de nem azért, mert a belső ellenőrzés egyéb
munkáját nem tartja jónak, hanem azért, mert nem tartja elegendőnek ezt a magyarázatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 193/2019. (V.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben
lezajlott ellenőrzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Ellenőrzési jelentés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2018. évben
lezajlott ellenőrzésekről” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 08 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kovács Lászlóné osztályvezető: Elmondja, hogy megpróbált egy eléggé részletes
előterjesztést készíteni. Hasonlóan az előző évekhez továbbra is az iparűzési adó adja az
adóbevételeknek a döntő hányadát, közel a 80 százalékát. Jelentős még az építményadó,
16
0527jkv

illetve a telekadó bevétel, amely az idei évben a reklámhordozók építményadója miatt 40
millió forinttal emelkedett. Az adóbevételek emelkedését eredményezte az is, hogy minden
évben folyamatosan ellenőrzik azoknak a körét, akik nem adták be az adóbevallásukat.
Ingatlan tulajdonváltása esetében, ha a tulajdonos bejelenti, hogy eladta az ingatlan, az új
tulajdonos pedig bejelenti, hogy nem akarja teljesíteni a kötelezettséget, akkor őket is
felszólítják. Ezekből adódnak több évi adókihatással járó adóbevételek. Az adóbevételek
jelentős részét továbbra is a gazdálkodó szervezetek fizetik, a lakosság az építményadóval van
terhelve, de 100 forintos adómértékkel. Így körülbelül 6.000-8.000 forint a lakosságra jutó
éves adóteher. A bevételek 106 százalékra teljesültek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök 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 194/2019. (V.27.)
határozata
az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az adóbevételek 2018. évi
teljesüléséről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 11 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a szervezeti egységek vezetői egyeztetett
szerkezetben készítik el a saját szervezeti egységükre vonatkozó beszámolót. Szeretne
köszönetet mondani a bizottságoknak és a Közgyűlésnek is a hivatali munkát támogató
döntésekért, hiszen úgy gondolja, hogy jó körülmények között végezhetik a kollégái a
munkájukat. Szeretne köszönetet mondani a kollégáinak is, hiszen nemcsak a rutinszerű
munkát kellett, hogy ellássák, mert minden évben adódnak rendkívüli feladatok is. A
beszámolóban felsorolásszerűen összeszedték, hogy melyek voltak ezek a rendkívüli
feladatok, amelyeket a napi munka mellett kellett abszolválnia a hivatalnak. Itt említi meg a
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választást, hiszen majdnem az egész hivatal részt vesz a választási igazgatási munkában
jegyzőkönyvvezetőként vagy választási irodai tagként. Ez a többletmunka rendkívül sok
felkészülést igényel, és igen nagy felelősséggel is jár. Elmondja, hogy az utolsó körben
csatlakoztak a többi megyei jogú várossal az ASP rendszerhez különböző szakrendszerekkel. El
lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült a város csatlakozása, ugyanis nem minden településen
ment a csatlakozás olyan zökkenőmentesen, mint Szekszárdon. Ez szintén egy óriási munka,
amelyben az egész hivatalnak részt kellett vennie. Ez oktatással járt és egy teljesen új
iratkezeléssel. Az iratkezelési szakrendszer csatlakozását előrébb hozták a kötelező január 1jei dátumról novemberre. Így az iratkezelési szakrendszer csatlakozásának az időpontja elvált
a többi szakrendszer csatlakozásának az időpontjától. Ez egy óriási munka volt, és el kell, hogy
mondja, hogy nagyon nagy odafigyeléssel készült fel erre a hivatal. Az adó szakrendszer
csatlakozásában abszolút elsők voltak a megyei jogú városok között. Ez egy erőteljes érdek az
önkormányzat szempontjából, hiszen fontos, hogy az adó szakrendszer gördülékenyen
működjön, ugyanis az önkormányzat saját bevételeinek a jó részét az adóbevételek teszik ki.
Így nem mindegy, hogy ez a szakrendszer hogyan működik. Ezért szeretne köszönetet mondani
az adóosztály vezetőjének, hiszen ennek a szakrendszernek a csatlakozása rajta múlott. A
gazdálkodási szakrendszerrel is csatlakozott a város. Elmondja, hogy ez a három szakrendszer
a legnagyobb rendszer. Ezen kívül vannak még kisebb rendszerek is, mint például a hagyatéki
szakrendszer vagy az iparkereskedelmi igazgatási szakrendszer, továbbá az ingatlanvagyoni
kataszter. Egy további nagy téma, amely folyamatosan feladatot ad a hivatalnak, a GDPR,
vagyis az adatvédelem kérdése. Nagyon keményen foglalkozik a hivatal ezzel a kérdéssel, és
minden iratot és szerződésmintát felül is vizsgálnak annak érdekében, hogy mindenben
megfeleljenek a GDPR követelményeinek. Ez is plusz hivatali feladatot ad a kollégáinak, hiszen
mindenkinek van vele dolga. Ezen kívül számos olyan jogszabály-módosítás van, amellyel
tisztában kell, hogy legyen a hivatal. Nem lehet kijelenteni, hogy a hivatal által végzett munka
hibátlan, de a tökéletességre törekszik mindenki.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Reméli, hogy nem fog lelkesen csatlakozni a város azokhoz a
megyei jogú városokhoz, ahol a főtéren TEK-es tank fog állni. Mert a miniszterelnök úr
bejelentette, hogy a megyei jogú városokba be fognak telepíteni egy tankot.
Kővári László elnök: Pár évvel ezelőtt létrehoztak egy szervezetet, amelynek a tagjai
Szekszárdon voltak katonák vagy tisztek. Most szombaton volt egy ilyen jellegű bemutató
Újvárosban, ahol voltak járművek is. Ekkor felmerült, hogy valahol műemlék jelleggel fel
kellene állítani egy ilyen harci eszközt. Ezt a katonaviselt emberek mondták, és nem a
polgármesterek. Szeretné megköszönni a hivatal munkáját, és arra kéri a jegyző asszonyt, hogy
a hivatal próbáljon meg minél előbb írásban válaszolni a beérkezett kérelmekre.
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 195/2019. (V.27.)
határozata
a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Polgármesteri Hivatal 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
vizsgálat szükségletének megállapítása
(154. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy környezeti vizsgálat szükségletének megállapításáról kell
a Közgyűlésnek döntenie. Az ügybe bevont szakhatóságok egyöntetűen azt mondták, hogy
szükségtelen elvégezni ezt a környezeti értékelést. A Tolna Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi Hatósága felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a későbbiekben, a
beruházások konkretizálásakor ez a vizsgálat már nem lesz elkerülhető. A Fővárosi
Kormányhivatal, mint örökségvédelmi hatóság, szintén tett szakmai észrevételt. Ezzel a
hatósággal még egyeztetniük kell, már az állásfoglalásban keveredés van a Rendezési terv és
az ingatlan-nyilvántartási állapot nyilvántartásai között. Ez viszont nem befolyásolja a mostani
döntést.
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 196/2019. (V.27.)
határozata
településrendezési terv 2019/4. sz. részleges módosításához
kapcsolódó
környezeti
vizsgálat
szükségletének
megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv
2019/4. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti
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vizsgálat szükségletének megállapítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Ki engedélyezte az Újvárosban a trafik melletti épületet?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ugyanolyan épületet építettek a Hosszúvölgy utca és a Hosszúvölgy
közötti sarokra.
Herr Teréz főépítész: Igazából nem az a kérdés, hogy ki engedélyezte, hanem az, hogy az
engedélyes miért tért el az engedélyezett tervtől. Nem ez a fajta homlokzati kialakítás volt
engedélyezve. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ne az a tervező csinálja a kiviteli tervet, aki az
engedélyezési tervdokumentációt. Ebben az esetben is ez történt. Készült egy engedélyezési
tervdokumentáció, amelyet többször bíráltak el, mire eljutottak egy kompromisszumos
megoldáshoz, de a kivitelezés során eltértek az engedélyezett tervtől. Településképi
eljárásban egyeztettek már a kivitelezővel. Az engedélyezett állapot nagy valószínűséggel nem
állítható már vissza.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azt szeretné megkérdezni, hogy az általa szorgalmazott
belterületté nyilvánítás hogy áll?
Herr Teréz főépítész: A Rendezési Tervet kellene ahhoz módosítani, amiről először a
Közgyűlésnek állást kell foglalnia.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Elő kell terjeszteni.
Herr Teréz főépítész: Van legalább kettő ilyen kritikus terület.
Máté Péter bizottsági tag: A Rákóczi utcára visszatérve a forma ugyanilyen volt az eredeti
tervben is?
Herr Teréz főépítész: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor valójában az anyaghasználatban tért el?
Herr Teréz főépítész: Igen.
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához hozzájárulás
(146. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Szily Máté jogász
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dr. Szily Máté jogász: Elmondja, hogy a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Sportközpont Kft.) üzemeltetésébe kerül a régi Pollack pálya, amelyhez
szükségessé válik a feladat-ellátási szerződésnek a módosítása.
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Az összes sportcélú ingatlant a
Sportközpont Kft. kezeli, ezért gondoltak arra, hogy célszerűbb lenne, ha a régi Pollack pálya
is a cég üzemeltetésébe kerülne.
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 197/2019. (V.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási
szerződés módosításával kapcsolatos hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási szerződés módosításához
hozzájárulás” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(140. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Máté Péter bizottsági tag: Ismerteti az előterjesztést.
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 198/2019. (V.27.)
határozata
a KT-DINAMIC Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a KT-DINAMIC
Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(145. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot
szeretne benyújtani a Mérey utcára vonatkozóan, ugyanis ott folyamatban van egy víziközmű
rekonstrukciós pályázat az ivóvízvezeték cseréjét illetően. Ha ez a pályázat sikeres lenne, akkor
ott megtörténne az ivóvízvezeték cseréje. Abból a pályázatból viszont csak sávos helyreállítás
támogatható, az önkormányzat viszont az egész utcának a felújítását szeretné megvalósítani.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Utánanézett, és 10.000 forintért megcsinálják négyzetméterét.
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 199/2019. (V.27.)
határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatását célzó pályázaton való részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
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pályázaton való részvételre” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018
azonosítószámú „Térség- és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, és sikeresen pályázott multifunkcionális gép
beszerzésére. Ez egy olyan gép lenne, amely a városüzemeltetés munkáját tudná segíteni. Ez
egy seprőgép, amely locsolást, takarítást, levélfelszívást, illetve hó eltolást is végezne. Ezt a
gépet egy beszerzési eljárás keretében szerette volna az önkormányzat megszerezni. Így
ajánlattételi felhívást küldtek ki három ajánlattevő részére. Az ajánlattételi felhívásban az
önkormányzat 12 hetes szállítási határidőt jelölt meg annak érdekében, hogy minél előbb
munkába tudjon állni ez a gép. Az ajánlattételi felhívásra kettő cég nyújtott be ajánlatot,
azonban mind a két cég 26 hétre vállalta volna a teljesítést, így eredménytelenné kell
nyilvánítani a beszerzési eljárást.
Rácz Zoltán bizottsági tag: De szeretne az önkormányzat ilyen gépet?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, éppen ezért keresnek további
lehetőséget annak érdekében, hogy minél előbb be tudják szerezni ezt a multifunkcionális
gépet.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha nem Ács Rezsőnek hívnák a polgármestert, akkor már két hét
múlva meg lenne szerezve ez a gép.
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 200/2019. (V.27.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség- és
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Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális
gép beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség- és
Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú
pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális
gép beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá
kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi
alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének
elfogadására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 30 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: A beszámolót csak egy-két mondattal
szeretné kiegészíteni, és az idei évet szeretné jobban megvilágítani. Elmondja, hogy pont
abban a szakaszában vannak az évnek, amikor a legtöbb meghívás érkezik. Hamarosan érkezni
fog meghívó a nyár végére Lugosra és Facsádra. Arra kérte az ott dolgozókat, hogy legkésőbb
június közepére küldjék meg a meghívót annak érdekében, hogy a képviselő-testület meg
tudja még tárgyalni. Márciusban Bietigheimben ünnepelték a 30 éves jubileumot,
polgármester úr nevében pedig elküldték már a meghívót, és Márton napra várják vissza a
delegációt. Waregembe is érik már egy meghívás, ahova az elmúlt években nem tudtak
kiutazni. Ide augusztus végén mennének, a város legnagyobb ünnepségére. A Szüreti Napokra
kisebb delegációk érkeznek majd, de igazából júniusra lehet majd több mindent tudni a
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programokról. A szeptember az önkormányzati választásokra való felkészülés miatt nem
annyira alkalmas programokra.
Kővári László elnök: A 2018. évi programokkal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a
Lugosi és Igazfalvai utazás nagyon jól sikerült.
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: A legtöbb testvérvárossal 20-30, vagy még
több éves évfordulót ünnepel a város. Véleménye szerint kellene sok testvérvárosban
generációváltás.
Kővári László elnök: Óbecséről lehet-e tudni valamit?
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: Óbecséről csend van, valamint
Finnországról is. Most volt ott egy nemzetközi konferencia, de az nem annyira volt
testvérvárosokhoz kötött. Polgármester úrral év elején egyeztetett, és abban állapodtak meg,
hogy idén elsősorban a jubileumokra koncentrálnának és az önkormányzati választásokra.
Németországban is önkormányzati választások lesznek. Van olyan testvérvárosi kapcsolat,
amely elindult, de utána megállt.
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 34 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Amikor kint voltak Finnországban, akkor nagy érdeklődés volt az
élménypark iránt. Ez megvalósult már?
Máté Péter bizottsági tag: Kalandpark volt.
Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense: Ezt a város központjába tervezték.
Minden bizonnyal elkészült már.
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 201/2019. (V.27.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi
kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról szóló beszámolóról,
valamint a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
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testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról
szóló beszámolót, valamint a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi
programtervét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti
kérelme
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Szekszárdon kerül megrendezésre az Értelmi Fogyatékos
Emberek XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztiválja, amelynek kapcsán érkezett egy
kérelem a közterület-használati díj elengedése iránt. Július 1. napjától július 5. napjáig terjedő
időszakban kerül sor a rendezvényre.
Kővári László elnök: A kérelmet mindenképpen támogatná. A rendezvény utáni takarítási
kötelezettség bele kerüljön-e a határozatba?
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy ez az a rendezvény, amelyről Rottenbacher Ádám
intézményvezető úr beszélt, és amelyre meghívta a bizottság tagjait. Már tavaly elkezdődött
az egyeztetés arról, hogy a város tudna-e házigazdája lenni ennek a rendezvénynek.
Kővári László elnök: Itt szeretné megemlíteni, hogy a hétvégi gyermeknapi rendezvénynek
nagyon jó visszhangja volt a városban.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a takarítási kötelezettségre nem kellene kitérni
a határozatban.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 202/2019. (V.27.)
határozata
a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület közterülethasználati díj mellőzésére vonatkozó kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Magyar
Speciális Művészeti Műhely Egyesület „Értelmi Fogyatékos
Emberek XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztiválja”
elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 203/2019. (V.27.)
határozata
a Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Comenius Általános Iskola
ballagási műsorának lebonyolítása kapcsán benyújtott, az
igénybevételi díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul az igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:

2019. május 27.
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Felelős:

Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a polgármester úr a városban több helyen is
tartott szabadtéri fogadóórát, amelyeken felmerültek forgalmi renddel kapcsolatos igények is.
Az előterjesztés ezeket az igényeket foglalja össze. Elmondja, hogy a kérelmek között van
olyan is, amelyet a bizottság korábban már tárgyalt. Az első kérelemben a lakó a Pollack utca
74. számú ingatlan előtt szeretne a parkolási problémára megoldást találni. Ezt a kérelmet
nem is biztos, hogy a bizottság napirendjére vetette volna, mert a közterület-felügyelőket saját
hatáskörben tudja arra utasítani, hogy menjenek ki, és ellenőrizzék rendszeresen az érintett
területen történő parkolást. A lakó azt sérelmezi, hogy az utcában rendszeresen állnak autók,
amely által akadályozva van a gépjárművekkel való ki-és beállás, valamint a közlekedés.
Kővári László elnök: Erre a problémára az ellenőrzés lehet a megoldás.
Varga András osztályvezető: A forgalmi rend módosítására nem lát okot.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
rendszeresen ellenőrizze az érintett területen történő parkolást, és a szabálytalanul várakozó
gépjárművek üzembentartóit/tulajdonosait szankcionálja.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: A második kérelem esetében a Mátyás király utcának a kétirányú
szakaszáról van szó. A kérelmező azt panaszolja, hogy az utóbbi időben rendszeressé vált, hogy
az utca mindkét oldalán várakoznak a gépjárművek, amely nehezíti a közlekedést az utcában.
A TIR suli előtti szakaszra korlátozódik a kérelem.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint széles ott az utca, és el lehet ott férni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem támogatná a kérelmet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne rendelje el a Mátyás király utca kétirányú
szakaszán a várakozási tilalom bevezetését, tekintettel arra, hogy elég széles az út a
gépjárművek biztonságos közlekedéséhez.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
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Varga András osztályvezető: A harmadik kérelem a Mátyás király utca egyirányú szakaszára
vonatkozik. A kérelmező azt szeretné, ha a bizottság kétirányúvá változtatná meg a
közlekedési rendet.
Máté Péter bizottsági tag: A Mátyás király utca így is túlterhelt, ezért nem támogatná a
kérelmet. Több, mint 10 éve egyirányú az a része az utcának.
Varga András osztályvezető: A kérelem támogatásával sok parkolóhelyet is elveszítene a
város.
Szegedi Attila bizottsági tag: Már 1986-ban is egyirányú volt az a szakasz.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Mátyás király utca - Rákóczi utca és Zrínyi
utca közötti szakaszának - kétirányú forgalomra történő átalakítására irányuló javaslatot ne
támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: A negyedik kérelem a Bálint-köz forgalmi rendjére vonatkozik. A
kérelmező szerint a Bálint-köz igen keskeny, és a gépjárművek egymás melletti közlekedése
esetén sérül az útpadka.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy erről a kérelemről már egyeztetett az igazgatóságvezető
úrral. A javaslat szerinte elfogadható, de nem érti, hogy miért van ilyen magas padka a
járdánál. Inkább egy felfestés kellene, ami által szélesedne az úttest. Ha valaki a járdarészen
megy, azt az autós úgyis látja, nem fogja ott elütni. Vagy figyelemfelkeltő táblát kellene
odarakni. Naponta 20-30 ember megy arra, az autók pedig miattuk nem tudnak közlekedni. A
másik oldalon meg lehetne egy pici kis támfal, és két autó máris elférne. 2002 óta próbálja
meg elérni ennek a területnek a szélesítését a körzet képviselőjeként. Véleménye szerint most
már tényleg meg kellene oldani ezt a problémát. A helyiek szerint is a padkát kellene
megszüntetni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Bocskai utcában szépen megcsinálták a letompított padkát, és
tökéletesen is működik. Ha jön szemből egy autó, akkor felmennek a járdára. Ez jobb
megoldás, mint a felfestés.
Kővári László elnök: A körzet képviselőjeként úgy gondolja, hogy a járda az úttest része
kellene, hogy legyen.
Máté Péter bizottsági tag: Nem veszélyes?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem. A felfestés lenne veszélyes.
Máté Péter bizottsági tag: K szegéllyel?
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen.
Kővári László elnök: Sokan rendszeresen ott parkolnak egyébként a túloldalon.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezt táblával meg kellene tiltani.
Kővári László elnök: Lehet, hogy be kellene járni a helyszínt.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a kétirányú forgalom megfelelő biztosítása érdekében vizsgálja meg a keleti oldalon lévő
járdán történő gépjárművel való közlekedést K szegély kiépítésével, illetve az út nyugati
oldalán a rézsű nyesése mellett egy támfal kialakítását, és a leírt műszaki kialakításra készített
költségvetést terjessze ismét a bizottság elé. Így a bizottság reális képet kapna erről a
helyzetről.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: A következő ügynél a kérelmező büntetésnek érzi, hogy a hozzá
látogatóba érkező személyeknek fizetniük kell a parkolásért.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a kérelmező azt szeretné, ha lenne ott egy olyan
rész, ahova csak ő parkolhat. Úgy gondolja, hogy a kérelmezőt tájékoztatni kellene a parkoló
megváltás lehetőségéről. Erre ugyanis van lehetőség. Az Alkotmány utcában is van olyan
személy, aki megváltotta a parkolóhelyet.
Kővári László elnök: Sokan azon is fel vannak háborodva, hogy, ha van három autójuk, akkor
nem kapnak mindhárom autónak parkolót. Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri
Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a parkoló bérbeadásának a vonatkozó helyi
rendeletben található szabályairól.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a hatodik kérelem esetében fekvőrendőr
kihelyezését szeretnék a Béketelep utcába.
Máté Péter bizottsági tag: Meg kellene nézni, hogy volt-e ott ténylegesen fekvőrendőr, és, ha
igen, akkor valamit kellene tenni annak érdekében, hogy ismételten legyen ott fekvőrendőr.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki sebességcsökkentő küszöböt a Béketelep utcába.
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Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Varga András osztályvezető: A hetedik kérelmet 2017. novemberében egyszer már tárgyalta
a bizottság, és akkor az a döntés született, hogy nem változtat a bizottság a forgalmi renden.
A kérelmező szerint a Major utca magasabb rendű, mint az Ebes utca, ezért azt szeretné, ha a
Major utcának lenne elsőbbsége az Ebes utcával szemben.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy van ott egy vápás vízelvezető, így semmiképp sem
lehet ott gyorsan hajtani. Aki az Ebes utcából jön csúszós időben, nem fog tudni megállni.
Varga András osztályvezető: Ez volt az indok 2017-ben is, amikor a bizottság elutasította a
kérelmet.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint helyben kellene hagyni a korábbi döntést.
Szegedi Attila bizottsági tag: Attól tartanak az ott lakók, hogy az egyik oldalon tuja van a
kereszteződésnél, a másik oldalon pedig egy háznak az épített kerítése. Jobb kéz szabályos az
utca, ami Szekszárdon nem nagyon jellemző.
Kővári László elnök: Van ott egy természetes fekvőrendőr.
Máté Péter bizottsági tag: Igen, a vápás vízelvezető.
Varga András osztályvezető: Az Ebes utca legyen a felsőbb rendű?
Szegedi Attila bizottsági tag: Ne.
Máté Péter bizottsági tag: Ha esik a hó, vagy ónos eső van, akkor nem tudnak az Ebes utcából
érkezők megállni. A Major utcából érkező meg semmiképpen sem tud gyorsan menni, mert le
kell, hogy lassítson a vízelvezető miatt.
Szegedi Attila bizottsági tag: Kint volt a polgármester úrral a szabadtéri fogadóórán. Az Ebes
utca felső szakaszán maximum hat ház van, a Major utcában meg körülbelül 80 ház van. A
Major utca lakói sokkal sűrűbben mennek a Major utcában, mint az Ebes utca lakói.
Máté Péter bizottsági tag: Miért nem használják a Bátaszéki utat?
Szegedi Attila bizottsági tag: Ezt nem tudja. A Major utca kiér egészen a Szőlőhegy utcáig. Ez
az utca sokkal hosszabb, mint az Ebes utca.
Kővári László elnök: A sövényt sokkal nagyobb problémának tartja.
Szegedi Attila bizottsági tag: Lehet, hogy helyben kellene inkább hagyni a korábbi döntést.
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Varga András osztályvezető: Egy Kerámia utcai lakos nyújtotta be ezt a kérelmet.
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen, azért, mert a lánya ott lakik a Major utcában.
Máté Péter bizottsági tag: A tujákat a lakó odaültette az útpadka és a kerítése közé. A tuja a
szegélyig kilóg teljesen. Teherautóval nem lehet ott elmenni, ezért a teherautó felmegy a
padkára, mert különben letörne a tükre. Ezeket a tujákat nem lehetne kivágatni?
Varga András osztályvezető: Fel lett szólítva a tulajdonos, hogy nyesse meg a tujákat.
Máté Péter bizottsági tag: Nem megnyesni kell, hanem kivágni.
Varga András osztályvezető: A felszólításra a tulajdonos azt a választ írta, hogy az
önkormányzat szélesítse meg az utat.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem az ott építkezők teherforgalmával van a gond. A
kukásautónak is be kell oda mennie, és ez a háromtengelyes, 15 tonnás kukásautó letapossa
a területet, mert nem tud mit csinálni. Ha a kukásautó nem vinné el a szemetet, akkor a
tulajdonos egyből kivágná a tujákat.
Kővári László elnök: A másik oldalon két méter hely van a kerítésig. Korábban kijjebb volt a
kerítés, négy-öt évvel ezelőtt viszont beljebb lett téve.
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy pont kijjebb került a kerítés.
Máté Péter bizottsági tag: Az út nyomvonalában nem lehet elférni a tuják miatt.
Varga András osztályvezető: Ha a tulajdonos a felszólítás ellenére nem végzi el a nyesést,
akkor az önkormányzat fogja megnyesni a tujákat.
Szegedi Attila bizottsági tag: Az is hozzátartozik a valósághoz, hogy a Major utca elég erősen
egysávos. Két autó nem igazán fér el egymás mellett, annak ellenére, hogy a
szembeközlekedés lehetséges. A járdától kezdve mindent használni kell ahhoz, hogy elférjen
ott két autó. Lehet, hogy nem kellene változtatni a forgalmi renden.
Máté Péter bizottsági tag: A Bátaszéki út széles és rendezett. Úgy gondolja, hogy azon kellene
közlekedni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne módosítsa a Major utca- Ebes utca
kereszteződésének forgalmi rendjét.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
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Kővári László elnök: Javasolja a hét pontból álló határozati javaslat elfogadását a bizottság
által megszavazottakkal.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 204/2019. (V.27.)
határozata
a forgalmi rend felülvizsgálatára irányuló kérelmekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 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 forgalmi rend felülvizsgálatára irányuló
kérelmeket, és:
1. A Pollack utcai parkolási problémával kapcsolatban felhívja a
Polgármesteri Hivatalt, hogy rendszeresen ellenőrizze az érintett
területen történő parkolást, és a szabálytalanul várakozó
gépjárművek üzembentartóit/tulajdonosait szankcionálja;
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

2. úgy dönt, hogy a Mátyás király utca kétirányú szakaszán nem
szükséges várakozási tilalmat bevezetni, mivel elég széles az út a
gépjárművek biztonságos közlekedéséhez;
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

3. A Mátyás király utca - Rákóczi utca és Zrínyi utca közötti
szakaszának - kétirányú forgalomra történő átalakítására
irányuló javaslatot nem támogatja;
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

4. A Bálint-köz forgalmi rendjére irányuló javaslattal
kapcsolatban felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kétirányú
forgalom megfelelő biztosítása érdekében vizsgálja meg a keleti
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oldalon lévő járdán történő gépjárművel való közlekedést K
szegély kiépítésével, illetve az út nyugati oldalán a rézsű nyesése
mellett egy támfal kialakítását, és a leírt műszaki kialakításra
készített költségvetést terjessze ismét a bizottság elé;
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

5. A Csokonai utcai parkolási problémával kapcsolatban felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a kérelmezőt a
parkoló bérbeadásának a vonatkozó helyi rendeletben található
szabályairól;
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

6. A Béketelep utcában sebességcsökkentő küszöb
kihelyezésével kapcsolatban felhívja a Polgármesteri Hivatalt,
hogy helyezzen ki sebességcsökkentő küszöböt a Béketelep
utcába
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

7. úgy dönt, hogy Major utca – Ebes utca kereszteződésének
forgalmi rendjét nem módosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
A „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani
tervezett Rekreációs Központ beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki
felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás
eredménye
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A Rekreációs Központ megvalósítására, konkrétan az engedélyes
és kiviteli tervekre kapott az önkormányzat támogatást Magyarország Kormányától. Az
engedélyes és kiviteli tervek elkészítését megelőzően a szakemberek úgy ítélték meg, hogy
érdemes lenne egy külön beszerzési eljárás keretében felmérni azokat az ingatlanokat,
amelyek érintettek lesznek ezzel a beruházással. Két helyrajzi számot jelölt meg az
előterjesztésben. Az egyik az a strand, illetve az uszoda, ahol épül, valamint a strand mellett
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lévő parkoló. Ez az egész terület egy helyrajzi szám alatt van. A másik terület a Sport utcának
a balkéz felőli, vasúti oldalán van, ott, ahol az az elhanyagolt terület található, amelyet az
önkormányzat megkapott az államtól vagyonkezelésbe annak érdekében, hogy a
sportcentrum területén lévő kiszolgáló helyiségekhez parkolókat létesítsen. A két helyrajzi
számú terület tekintetében elvégzésre kerülne geodéziai felmérés, talajvizsgálat, a helyszínek
környezeti kapcsolatainak vizsgálata, a közműviszonyok, a rendelkezésre álló kapacitások
vizsgálata, a szabályozási alapadatok begyűjtése, az érvényes szabályozási terv előírásainak
vizsgálata, a meglévő projektelemek állapotmutatóinak vizsgálata, valamint az előzetes
régészeti dokumentáció elvégzése. A három sportfejlesztés keretében, amely a Modern
Városok Programban valósul meg, a BMSK Zrt. került kötelező jelleggel kijelölésre a beruházás
lebonyolítói feladatokra, a műszaki ellenőri feladatokra, illetve a közbeszerzések
lebonyolítására. Mivel ez az eljárás a beruházás előkészítését szolgálja, így ez már a beruházást
lebonyolítónak volt a feladata. Bár a BMSK Zrt. folytatta le az eljárást, az eljárásnak a
jóváhagyása a bizottság hatáskörébe tartozik. Három cég lett meghívva erre a beszerzésre, a
budapesti EFERTE Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a szintén budapesti Közműterv 2006
Mérnöki Tervező Kft., valamint a Pataky és Horváth Építésziroda Kft. Szentendréről. Az
ajánlattéti határidőre mindhárom cég benyújtotta az ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a
Pataky és Horváth Építésziroda Kft. tette.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ugyanez a cég tevékenykedett az uszodánál.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Nem, az uszodát a MCM-96 Kft. tervezte.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Patakyék csinálták a statikáját az uszodának, és az összes
probléma, amely az uszodánál keletkezett, ennek a cégnek a sara. Mindkét kft. három millió
forintos. Az összes rossz dologban ez a cég volt benne. Ennek utána lehet nézni. Nagyon nem
javasolja ennek a cégnek a megbízását.
Máté Péter bizottsági tag: A meghívottak körét nem az önkormányzat választotta ki?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Nem, a BMSK Zrt. javaslatot tett három cégre, amelyet a
polgármester úr jóváhagyott.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Úgy hagyta jóvá, hogy tudja, hogy ez a cég nagyon erősen benne
van abban a disznóságban, ami az uszodánál történt. Nem tudja ennek a cégnek eltéveszteni
a nevét. Megnézte azt is, hogy az egyetemisták hogyan vélekednek Pataky asszonyról, aki
egyébként tanít is. Nincs értékelhető referenciája sem a cégnek.
Kővári László elnök: Utána lehet nézni ennek szerdáig?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Tárgyalásra kellene javasolni ezt az előterjesztést.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ez nem közgyűlési előterjesztés, hanem bizottsági.
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Máté Péter bizottsági tag: Akkor nem kell szerdát megjelölni határidőként. Meddig kell
döntenie a bizottságnak erről?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: 60 nap az ajánlattételi kötöttség. Április 26. volt az ajánlattétel
ideje, így június végéig kell, hogy döntsön a bizottság. De jó lenne minél hamarabb dönteni,
mert úgy lehetne haladni ebben az ügyben előre.
Máté Péter bizottsági tag: Meg kellene kérdezni Kerekes Lászlót is erről.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A határozati javaslatban rögzíteni kellene, hogy ez a cég csinálta a
teljes uszodának az alépítményét és problémás munkáját, amely miatt több 10 millió
többletköltség keletkezett.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt a határozati javaslatba nem lehet beleírni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ez csak megjegyzésként hangozhat el inkább.
Kővári László elnök: Nem kellene indokolni, hogy miért nem dönt a bizottság?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azért, mert rossz tapasztalata van ezzel a céggel kapcsolatban.
Máté Péter bizottsági tag: Erről így nem dönthet a bizottság. Ezt így nem szabad beírni a
határozatba.
dr. Molnár Kata jegyző: A képviselő úr javaslata a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6
helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani tervezett Rekreációs Központ beruházás
helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredményéről a soron következő ülésen
hozzon döntést. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt az
ajánlatot tevő piaci szereplőkről való tájékoztatásra.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 205/2019. (V.27.)
határozata
a „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú
ingatlanokon megvalósítani tervezett Rekreációs Központ
beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki
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felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd, belterület 3803/4 és 3807/6 helyrajzi számú
ingatlanokon megvalósítani tervezett Rekreációs Központ
beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan előzetes műszaki
felmérése és vizsgálata” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos eljárás eredményéről a bizottság soron
következő ülésén hoz döntést;
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban szereplő
eljárás során ajánlatot tevő piaci szereplőkről nyújtson
tájékoztatást.
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
dr. Molnár Kata jegyző

20. napirendi pont:
„Az új, városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok
előzetes műszaki felmérése és vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a beruházás tervezési
programjának és alap koncepcióterveinek összeállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ebben az esetben is egy beszerzési eljárásról van szó az új, városi
rendezvény- és sportcsarnok beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok előzetes műszaki
felméréséről. Hasonló a tartalom, mint a Rekreációs Központ esetében, annyi kiegészítéssel,
hogy a rendezvény és sportcsarnok esetében a felmérési tervek elkészítése, a beruházás
tervezési programjának elkészítése, valamint az alapkoncepció tervének az összeállítása is a
nyertes ajánlattevőnek a feladata lenne. A Rekreációs Központra összesen 82 millió forintot
kapott az önkormányzat az engedélyes és kiviteli tervek megvalósítására. A közbeszerzési
értékhatár szolgáltatás megrendelése esetében, így például a tervezésnél és ezeknél az
előzetes felméréseknél is, nettó 68 millió forint körül van. Ez attól függ, hogy az euró árfolyama
éppen hogy áll. A Rekreációs Központnál az előzetes becslések szerint az engedélyes és kiviteli
tervek összege nem fogja meghaladni ezt az összeget, ezért az nem lesz majd közbeszerzés
köteles. A sportcsarnok esetében viszont valószínűleg meg fogja haladni ezt az összeget, így
ott a tervezésre közbeszerzést kell majd lefolytatni. A sportcsarnoknál az előkészítő feladatok
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ugyanúgy kivételt képeznek, így nem kellett közbeszerzést lefolytatni annak ellenére, hogy a
szolgáltatás megrendelésének nettó 15 millió forint ez értékhatára. A BMSK Zrt. ebben az
esetben is kötelezően közreműködik. Három cég került meghívásra, a budapesti HAP
Tervezőiroda Kft., a pilisvörösvári Aquincum Építész Stúdió Kft., valamint az ÚBUDA-ÚJLAK
Zrt., amely szintén budapesti. Mindhárom cég tett ajánlatot a nyitva álló határidőn belül. A
legkedvezőbb ajánlatot az Aquincum Építész Stúdió Kft. tette.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Utánanéz valaki ezeknek a cégeknek?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A referenciát nem nézte meg.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez a belső ellenőrzésnek feladata lehetne. Van egy közbeszerzési
eljárás, amelyet lehet, hogy nem is az önkormányzat csinál. Ha ebbe a folyamatba hiba csúszik,
mint ahogyan az uszodánál is, akkor valószínű, hogy a rendszerben van hiba, amelyet esetleg
módosítani kellene.
dr. Molnár Kata jegyző: Nem olyan régen vizsgálták meg ezt a folyamatot is. A kollégáknak
egy gazdasági folyamat alatt legalább négyszer kell ellenőrizniük a cégeket. A közbeszerzési és
beszerzési eljárások esetében is van cégvizsgálat.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ennek van nyoma?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen. A kollégáknak ki kell nyomtatniuk a cégnyilvántartásból a cégre
vonatkozó adatokat. Meg kell, hogy vizsgálják a kollégák a cég megbízhatóságát. Sőt a legújabb
vizsgálat alapján elrendelte a cégfigyelést is.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Műszaki értelmű figyelés történik?
dr. Molnár Kata jegyző: A pályázati megbízhatóság benne van.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Véleménye szerint ez nem elég.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Referenciát nem ellenőriz a hivatal, ha ez lett volna a kérdés
lényege.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Van legalább hat-hét olyan dolog, amelyet tanítanak, hogy
ellenőrizni kell egy közbeszerzési eljárás során. Pláne, hogy, ha nagy értékű a közbeszerzés.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ez nem közbeszerzés, erre más szabályok vonatkoznak.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Egy személy kellene, hogy vállalja a felelősséget, aki az igent
rámondja. Kell, hogy legyen alatta egy lépcsőfok, amely alapján ez az egy személy fel van
jogosítva arra, hogy igent vagy nemet mondhasson. Véleménye szerint ez nincs rendben.
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dr. Kajos Nikolett aljegyző: A BMSK Zrt. beruházás lebonyolítói feladatokat lát el. Ez az állami
cég nyilván nem javasolna olyan céget ajánlattételre felhívottnak, amely nem ért hozzá.
Máté Péter bizottsági tag: Ez egy szakcég?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Igen.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Mióta?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Körülbelül öt éve. Az összes állami magasépítési beruházást ez a
cég kezeli az idei évtől kezdődően.
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 206/2019. (V.27.)
határozata
„Az új, városi rendezvény- és sportcsarnok beruházás
helyszínéül szolgáló ingatlanok előzetes műszaki felmérése és
vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a beruházás tervezési
programjának és alap koncepcióterveinek összeállítása”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
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 Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata „Az új, városi rendezvény- és sportcsarnok
beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok előzetes műszaki
felmérése és vizsgálata, felmérési tervek elkészítése, a
beruházás
tervezési
programjának
és
alap
koncepcióterveinek
összeállítása”
tárgyában
kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Aquincum Építész Stúdió Kftvel (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 33., adósz.: 14060485-2-13)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. május 27.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a BMSK
Zrt-t mint a közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
eljárás lebonyolítóját az eljárás eredményéről szóló
döntésről és egyben felhívja a beruházás lebonyolítóját az
ajánlattevők kiértesítésére az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. május 29.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. május 31.
Ács Rezső polgármester

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 15 óra 21 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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