SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-7/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. április 28. (csütörtök) napján 8 óra 30 perckor a Piactér 1. „F”
épületében (Közösségi tér) megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Gyurkovics János, dr. Mezei László és
Szegedi Attila bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs György bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter elnökhelyettes és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Herr Teréz főépítész,
Farkas Éva osztályvezető,
Csillagné Szánthó Polixéna képviselő,
dr. Pesti Krisztina jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívott:

Gaálné Hoffercsik Dóra a Civil Kerekasztal titkára,
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető
igazgatója

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
2. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének
méretére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
3. napirendi pont:
Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
4. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
5. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Farkas Éva osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 146/2016. (IV. 28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének
méretére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Kővári László elnök: Felkéri Csillag Balázs ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse a szakmai
javaslatát.
Csillag Balázs ügyvezető igazgató: Arról kell döntést hozni, hogy mekkora méretű medence
kerüljön megépítésre. A tervezési programban a vízilabda, a helyi utánpótlás és a
szabadidősport igényeket vették figyelembe. A Modern Városok Program keretében
bejelentett uszoda elemmel kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy miért nem kerül
megépítésre egy olimpiai úszómedence, mely 25x50m-es és legalább 2m vízmélységgel
rendelkezik. Egy ekkora medencének a humán erőforrás igénye nem nagyobb, mint egy kisebb
medencének, de a gépészeti igénye viszont igen. Megközelítőleg 30%-al nagyobb lenne az
50m-es medencének az éves fenntartási költsége. Ha egy nagyobb medence kerül
megépítésre a már meglévő tanmedencéhez, akkor ez így még nem alkalmas egy nemzetközi
úszóverseny lebonyolításához. A nemzetközi úszóverseny megrendezéséhez előírás, hogy
melegítő medencével kell rendelkeznie az uszodának. Ilyen Debrecenben, Budapesten és
Győrben található az országban. A jelenlegi medence megnagyobbítása több okból sem
lehetséges. Egyrészről a telek már nem bírná el, helyet kellene elvenni a fürdőből, ami viszont
a strandolók kényelemérzetének a rovására menne, másrészről a vízmélységgel arányosan
növelni kellene a vízgépészetet, ami a jelenlegi épületben nem férne el. Teljesen új helyet
kellene választani és teljesen új terveket kellene készíttetni. Véleménye szerint az uszodasátor
sem szakmailag, sem semmilyen tekintetben nem lehet hosszú távú megoldás. Az új tervek
elkészítése és az engedélyeztetés legalább egy évbe telik, véleménye szerint minél előbb el
kellene kezdeni az uszoda építését. A jelenlegi tervek mellett döntene azért is, mert a tervek
elkészítésekor abban gondolkodtak, hogy ennek az uszodának ki kell szolgálnia Szekszárdot és
annak agglomerációját. Azóta Tolna kapott a tanuszoda program keretében uszodaépítésre
lehetőséget. Ez Tolna utánpótlás és lakossági igényét ki fogja szolgálni, így Tolnával
ilyenformán már nem kell számolniuk. Fontos megemlíteni, hogy a nemzetközi szabványnak a
jelenlegi tervek alapján megépítendő medence nem felelne meg, ettől függetlenül utánpótlás,
korosztályos és helyi versenyeket lehetne rendezni.
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Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra
javasolja.
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 147/2016. (IV. 28.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda
medencéjének méretéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok
Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének
méretére” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

Szabó Balázs György bizottsági tag az ülésterembe megérkezett 8 óra 50 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag.
3. napirendi pont:
Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 148/2016. (IV. 28.) határozata
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
létrehozásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására”
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tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

4. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Lehet tudni, hogy milyen élelmiszeripari tevékenységet folytatnának?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Erről nincs információja.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 149/2016. (IV. 28.) határozata
az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Ipari Park fejlesztési
területén ingatlan értékesítésére” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

5. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslatot a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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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 150/2016. (IV. 28.) határozata
a településrendezési terv 2016/3. sz. részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv 2016/3.
sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. április 28.
Kővári László GPB elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 9 órakor berekeszti.
K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:

Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Pesti Krisztina
jegyzőkönyvvezető
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