SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-7/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. április 24. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Meghívottak:

Greksa Attila a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szekszárdi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének képviselője
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület
elnöke
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a
Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója
Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda
Club elnöke
Tolácziné Varga Zsuzsanna a Szekszárdi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor 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 fel napirendjére a „Javaslat a TOP-6.2.116-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen”
című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az „Állítsuk meg Szita Károlyt, a Megyei Jogú
Városok Szövetsége elnökét” tárgyú írásbeli előterjesztést, tekintettel arra, hogy a bizottság
nem foglalkozik politikai ügyekkel. Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, melyet
a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbi napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
(81. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
3. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
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Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára
4. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
7. napirendi pont:
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
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10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
(82. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására
(89. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(87. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására
(97. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
Településrendezési terv részleges módosítása
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
17. napirendi pont:
Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
18. napirendi pont:
Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
19. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
20. napirendi pont:
Javaslat Várépítő pályázaton való részvételre
(104. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
22. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
23. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
24. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába
térségi képviselő illetve képviselő-helyettes választásának jóváhagyására
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
25. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(92. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
26. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése a
Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz
(112. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
27. napirendi pont:
Javaslat a 0320/128 hrsz-ú önkormányzati terület művelési ágának megváltoztatására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szegedi Attila bizottsági
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag
28. napirendi pont:
A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
29. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
30. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(69. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
31. napirendi pont:
Az Antritt Event Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
32. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
33. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
34. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
35. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. I. negyedév)
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
36. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
37. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
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ZÁRT ÜLÉS:
38. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(79. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
(81. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető
Kővári László elnök: Köszönti a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség) képviselőjét.
Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Greksa Attila, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének képviselője: A Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjeként és kirendeltség-vezető helyetteseként Kiefaber
Gábor őt bízta meg a beszámoló ismertetésével, tekintettel arra, hogy ő hivatali elfoglaltságai
miatt nem tud megjelenni a bizottság ülésén. A tavalyi évben a munkatervben foglaltaknak
megfelelően végezte a tevékenységét a kirendeltség. Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság 92%-ra értékelte a kirendeltség munkáját. Ez a kiváló teljesítmény nem lett
volna elérhető megfelelő kollégák nélkül. A fluktuáció szerencsére nem jellemző a
kirendeltségnél. Két fő kérte közös megegyezéssel a leszerelését, egy fő pedig érkezett
hozzájuk. Így 96%-os feltöltöttséggel tudták végezni a munkájukat. A tavalyi évben egy nagyon
örömteli esemény érte őket: kaptak egy új Rába gépjárműfecskendőt. Ez nagyban javította a
környék védelmi képességeit. A tűzesetekkel kapcsolatos halálesetek megelőzésére indított
országos kampányban aktívan vett részt a kirendeltség: 23 előadást tartottak a környező
településeken, öt helyszínen. A tűzoltósági szakterület, működési terület 64 településre terjed
ki, amelyen működik egy hivatásos, egy katasztrófavédelmi őrs, két önkormányzati tűzoltóság,
valamint 12 önkéntes tűzoltó egyesület. Az elmúlt hét év átlagát figyelembe véve
megállapítható, hogy a szekszárdi tűzoltók közel 500 riasztást abszolválnak egy évben.
Megállapítható, hogy a műszaki mentések száma 14%-al csökkent az évek során, viszont a
tűzesetek száma 36%-al emelkedett. Ez nagyban köszönhető a tavalyi évi szárazabb
időjárásnak és a tűzjelzőknek a megyei ügyeletre történő bekötésének. A megyei ügyelet
egyből kapja a riasztást, majd értesíti az illetékeseket. A riasztások nagy része téves jelzés.
Szekszárd városában a lakosságszámhoz viszonyítva elég magas a beavatkozások száma: a
tavalyi évben 261-szer kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, melyből 157 volt tűzeset. A
tűzesetek közül 81 esetben viszont téves jelzés történt, így effektíve 76 tűzesetnél avatkoztak
be. Szándékosan megtévesztő jelzésre három alkalommal került sor. Szabadtéri tűzeset 14
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volt Szekszárd környékén. Műszaki mentés 104-szer történt Szekszárdon, melyből 23 volt
közlekedési balesettel összefüggő. Ez azt jelenti, hogy nagyobb részt vízszívatások és
fakidőlések tették ki a mentések nagy részét. A téves jelzések számát a hatósági munkának és
a bírságoknak köszönhetően sikerült leszorítani. Két kiemelt tűzeset volt a tavalyi évben. Az
egyik február 5-én, a Polgármesteri Hivatal épületében. Az ügyet a kirendeltség átadta a
rendőrségnek. Nem lehetett kizárni a szándékosságot, de nem sikerült kétséget kizáróan
bebizonyítani sem. A másik rendkívüli tűzeset Decs Csiga Major területén történt, amikor
kigyulladt egy 200 m2 alapterületű faház. Ennél az esetnél sem lehetett kizárni a
szándékosságot, de az elkövetőt itt sem lehetett megállapítani. A kirendeltség illetékességi
területén a 12 önkéntes tűzoltó egyesület közül 11 nyert pályázatot a tavalyi évben, közel hét
és fél millió forint értékben. Elmondja, hogy több szakterületből áll a katasztrófavédelem. Az
egyik az iparbiztonsági szakterület, amely a tavalyi évben is folytatta a munkáját. Az üzemek
ellenőrzése folyamatos volt. A kirendeltség területén egy felsőküszöbű és három alsóküszöbű,
valamint öt küszöbérték alatti üzem található. Az egész évben, valamint ezen a héten is folyt
a veszélyes áruk közúti szállításának az ellenőrzése. Ez egy európai együttes ellenőrzés volt. Az
egész év folyamán 109 ADR hatálya alá tartozó autót ellenőrzött a kirendeltség és kilenc
szabálytalanságot tárt fel. Veszélyes áru szállítása során egy baleset történt Szekszárd
vonzáskörzetében. November 3-án, az esti órákban egy gázolajat szállító tartályos jármű
ütközött frontálisan egy személyautóval. Elmondja, hogy a szállítmány nem került ki a
szabadba, tehát ilyen szempontból nem volt probléma vele. A másik szakterület a
polgárvédelem. A tavalyi évben újból ellenőrizte és frissen tartotta ez a terület a lebiztosított
technikai eszközök meglétét, valamint csapadékvíz-elvezető rendszereket is ellenőriztek,
továbbá a benyújtott vis major pályázatokat és a vis majorral kapcsolatos dolgokat
koordinálta. Ezek Szekszárdra is jellemzőek például a pinceomlások és különböző vízkárok
esetén. Polgári védelmi szervezetek képzését is végrehajtották, továbbá a közösségi
szolgálatra jelentkezett diákok képzésében is részt vettek. 2.636 diák összesen 3.195 órát
töltött a kirendeltségnél a tavalyi év folyamán. A harmadik szakterület az integrált hatósági
szakterület. A tavalyi évben 159 szakhatósági megkeresés érkezett a kirendeltséghez. A
megkereséseknek a száma az évek során nem változik, nagyjából ez a tendencia mondható el
a korábbi évekre is. Tavaly több, mint 400 szakhatósági eljárást követően kiadott hatósági
döntésük ellen mindössze két esetben érkezett fellebbezés. Ez számára azt igazolja, hogy a
kollégái jól felkészültek és tevékenységüket szakszerűen végzik. A 2018. évi főbb feladataikról
is szeretne pár szót mondani. A tűzesetekkel kapcsolatos sérülések, halálesetek megelőzése
érdekében folytatják a tájékoztatókat, előre tervezetten 36 helyszínen. Próbálják erősíteni az
önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalását annak
érdekében, hogy költséghatékonyabban tudjanak működni. Szeretnének további települési
mentőszervezeteket megalakítani. A szakközépiskolákban folytatják az oktatásokat a
rendészeti képzésben részt vevők részére. Elmondja, hogy az Ady Endre Szakképző Iskolában
és a Csapó Dániel Szakképző Iskolában már két-két szakot visznek több éve. Kiemelt figyelmet
fordítanak a téves tűzátjelzésekre, a zenés-táncos rendezvényekre és a szabadtéri égetés
szabályainak betartására.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 39 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag a bizottság határozatképes.
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Kővári László elnök: Véleménye szerint nagyon magas a téves riasztások száma. Ezt hogyan
lehetne lecsökkenteni?
Greksa Attila, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének képviselője: A fő probléma az, hogy a tűzjelzők a
megyei ügyeletre vannak bekötve, és egyből jeleznek. A riasztás létesítésekor nagyon sok
esetben nem voltak még intelligens központok. A manapság telepített intelligens központok
már el tudják dönteni a téves riasztást. Van egy öt-tíz másodperces késedelem a rendszerben,
és a rendszer el tudja dönteni, hogy az például egy gőzölgő kávétól jelez-e be. Egyébként sok
esetben nem téves a riasztás. Mert normális riasztás szerinte az is, ha egy gőzölgő valamitől
jelez be a rendszer. A funkcióját ugyanis ellátja. Intelligens tűzjelzőkkel megelőzhető lenne a
téves riasztás. Ez viszont akkora költség lenne, hogy nem tudnák ráróni az üzemeltetőre. A régi
létesítéseket ráadásul nem lehet megváltoztatni, mert azok az akkori jogszabályoknak
megfeleltek.
Kővári László elnök: A beszámolóban található utalás azokra a társadalmi és civil
kapcsolatokra, amelyet a tűzoltóság az egyesületek és a fiatalok felé képvisel. Jó dolognak
tartja a kapcsolat ápolását.
Greksa Attila, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének képviselője: Próbálnak részt venni a fiatalság
nevelésében egyrészt az oktatáson keresztül. A Placcon tartották az idei polgárvédelmi napot,
amelybe bevonták az ifjúságot is. Folyamatosan látogatja az ifjúság a tűzoltósági múzeumot
is, valamint nyíltnapokat és gyereknapokat is szervez a kirendeltség. A gyereknap hetén mindig
nyitott tűzoltósági nap van. Ma is részt vesznek például a Vöröskereszt napon, a Béla téren. A
kirendeltség nyitott a társadalom felé. Fontos az is, hogy a kirendeltségnek jó a kapcsolata az
önkormányzatokkal.
Kővári László elnök: A bizottság nevében szeretné megköszönni, hogy a kirendeltségnek
nagyon jó a kapcsolata az önkormányzattal. Megköszöni a beszámolót, és jó munkát kíván a
kirendeltségnek.
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 125/2018. (IV.24.)
határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos
Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi
tevékenységéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(72. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 42 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Az írásbeli beszámolót annyival
szeretné kiegészíteni, hogy az egyesület mind létszámban, mind óraszámban, mind
együttműködésben erősödött. Reméli, hogy ez a tendencia az idei évben is így marad, és idén
is emelkedés lesz majd tapasztalható. A 3.455 óra összes szolgálati óraszám országos
viszonylatban is egy kiemelkedő számnak tekinthető. Ennek a magas óraszámnak
köszönhetően az egyesület megkapta az Év Polgárőr Egyesülete címet. Kiterjesztették
tevékenységüket, ugyanis több iskolával is kötöttek együttműködési megállapodást.
Példaként megemlíti a Csapó Dániel Szakközépiskolát és a Garay János Gimnáziumot. A
megállapodás értelmében részt vesznek a diákok képzésében és gyakorlati oktatásában.
Erősítette az egyesület az önkormányzattal és a közterület-felügyelettel a kapcsolatát. A
katasztrófavédelemhez hasonlóan az egyesületnek is nagyon jó az együttműködése az
önkormányzattal. Elmondja, hogy részt vesznek és jelen vannak az összes városi
rendezvényen. A rendőrséggel különösképpen jól együttműködnek. Itt is sikerült
megnövelniük az óraszámukat. Elmondja, hogy részt szoktak venni pályázatokon, és elég szép
számmal sikerül támogatást szerezniük, de azért továbbra is igényt tartanának az
önkormányzat támogatására, ugyanis elég nagy a technikai igényük, valamint a ruházatukat is
kellene bővíteniük és fejleszteniük. Az új gépjárművük nagyon jól teljesít, és olyan helyeket is
meg tudnak vele közelíteni, amelyeket eddig nem tudtak.
Szegedi Attila bizottsági tag: Vidéken más tagszervezetekkel áll kapcsolatban vagy
együttműködési megállapodásban az egyesület?
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Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: A környékbeli települések
polgárőrségeivel folyamatos a kapcsolattartás. Nem együttműködés van, ugyanis egy országos
hálózatban működnek. Ha tehát bármi olyan rendezvény van, amely nagyobb létszámot
igényel, akkor oda-vissza alapon segítenek egymásnak.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ezek a tagszervezetek önálló költségvetéssel rendelkeznek vagy
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület részének kell őket tekinteni?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Minden szervezet önállóan
gazdálkodik.
Máté Péter bizottsági tag: Már réges régen is az volt a bizottság kérése, hogy a közbiztonság
fenntartásában, javításában vegyen részt az egyesület. Ez alatt az önkormányzat közterületeit
érti elsősorban, például a játszótereket. A játszótereken ugyanis éjszaka sokan randalíroznak,
ami nyáron nyitott ablaknál zavarhatja a lakókat. Ebben esetleg tudna segíteni az egyesület?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: A beszámoló a gyakorlati dolgokat
nem tartalmazza. Ezért a játszóterekkel kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évben érkezett
egyszer egy bejelentés egy nyugdíjas hölgytől. A hölgy felhívta őket, és mondta, hogy
ismeretlen zajokat hall, és szeretné, ha a polgárőrség megnézné. A rendőrséget is hívta már,
de a rendőrök nem találtak semmit. Az egyesület kiment a helyszínre, és talált ott három
fiatalt, akik a játszóteret rongálták. Leszedtek egy deszkát a padról, ugyanis fordítva ültek rajta,
mivel a lábuk volt az ülőfelületen, amivel rugdalták is a padot. Sikerült megakadályozniuk a
rongálást, és átadták a rendőrségnek az ügyet. A rendőrök nem jártak el az ügyben, mert
fiatalkorú elkövetőkről volt szó. A szülőkkel viszont sikerült beszélni. Véleménye szerint jobb
is, ha a polgárőrség rendezi az ilyen jellegű ügyeket, mert lehet, hogy a rendőrség másképp
állna az ilyen jellegű ügyekhez. Több esetben is bebizonyosodott, hogy hatékonyabb a
megbeszélés, a figyelemfelhívás és tájékoztatás. Ezért igyekeznek bevonni a fiatalokat abba a
programjukba, amely már tavaly is működött. „Puska nélkül” elnevezéssel fut a program a
Csapó Dániel Szakközépiskolában, és igen nagy az érdeklődés a program iránt a középiskolások
körében. Reméli, hogy az idén még többen csatlakoznak a programhoz.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy hallotta, hogy a játszóterekre más jellegű táblákat kellene
kitenni annak érdekében, hogy a rendőrök intézkedhessenek. Ezt egy szolgálaton kívüli
rendőrtől hallotta. Mi az, amire ehhez szükség lenne? Mert akkor a bizottság tudna segíteni.
Fontosnak tartja a közterületek védelmét, és ehhez kell az is, hogy a rendőrök is
intézkedhessenek. Nem szeretné, ha a rendőrök arra hivatkoznának, hogy nem tudnak
intézkedni.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: A kapitány úrral nagyon szoros a
kapcsolata az egyesületnek, napi szinten egyeztetnek egymással. Több esetben érkezett olyan
lakossági bejelentés, hogy hívták a rendőrséget, de nem jöttek ki a rendőrök, és ezért
szeretnék kérni a polgárőrség segítségét. Tény, hogy vannak olyan ügyek, amelyekhez nem
tud kimenni a rendőrség, mert épp máshol vannak, vagy más tevékenységet kell, hogy
folytassanak. Az egyesület ilyen esetekben megpróbál segíteni, de vannak olyan ügyek,
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amelyeknél már nincs hatásköre a polgárőrségnek az intézkedésre. Véleménye szerint olyan
táblát kellene kihelyezni, amelyre rá van írva, hogy polgárőrség által védett terület. Így a
lakókban is erősödne az az érzés, hogy telefonáljanak, ha baj van.
Máté Péter bizottsági tag: Van ügyeletes telefonszáma az egyesületnek?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt ki lehet tenni a játszóterekre?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: Így a lakók is tudnák, hogy kit kell hívni telefonon. A beszámoló
tartalmazza, hogy az egyesület szeretné a támogatási összeg emelését.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Nyolc éve ugyanazt a támogatási
összeget kapja az egyesület.
Máté Péter bizottsági tag: Mekkora összegről van szó?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: 200.000 forintról. Tavaly a bizottság
ezt az összeget kiegészítette a bizottsági kerete terhére, amit szeretne megköszönni.
Véleménye szerint felül kellene vizsgálni az önkormányzat és az egyesület között megkötött
együttműködési megállapodást, tekintettel arra, hogy ez a megállapodás már több, mint tíz
éve lett megkötve.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy a határozatban fel kellene erre kérni a
Polgármesteri Hivatalt. Adott esetben ebbe a megállapodásba bele lehetne foglalni azt is, hogy
a közterületeken legyen kitáblázva a polgárőrség ügyeletes telefonszáma, amellyel plusz
lehetőséget adna a lakosság kezébe a város. A kamerákhoz hozzáfér az egyesület?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Hozzáférhetnének, de nem szoktak.
Kővári László elnök: A közterület-felügyelőknek más a funkciójuk, valamint ők zömmel nappal
dolgoznak. Jónak tartja azt a felvetést, hogy a telefonszám legyen nyilvános. Volt már arra
példa, hogy az Alisca utcában két hölgy összeveszett a kutyáik miatt, kihívták a rendőrséget,
de a rendőrök nem tudtak kimenni. Felhívták őt, mint képviselőt. Ilyen esetekben tényleg jól
jönne, ha lenne egy nyilvános ügyeletes telefonszám.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy az egyesület nagyon
sok békítő jellegű tevékenységet végez. A telefonszámot mindenképp megjelentetik.
Próbálkoztak már a Facebookon és a Szekszárdi Vasárnapban is megjelenni.
Máté Péter bizottsági tag: A táblákat el tudja készíttetni az egyesület? Mert ez véleménye
szerint megint pénzkérdés. Meg kellene azt is határozni, hogy hova kerüljön ki a tábla, hány
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darab tábla kerüljön kihelyezésre, és milyen jellegű legyen. Vannak öntapadós matricák is.
Azokkal egyszerűbben lehet dolgozni, és kevesebbe is kerül.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a
bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat és az egyesület között kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.
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 126/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolóját
elfogadja és az Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján 200.000.- Ft
támogatást nyújt az Egyesület számára a 2018. évi
költségvetésről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
2. melléklete 505.4.2. számú előirányzata terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. április 24.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2018. május 4.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. május 7.
Ács Rezső polgármester
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4. javasolja a Szekszárdi Polgárőr Egyesület és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által megkötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
dr. Molnár Kata jegyző

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2018. évi bizottsági kerete terhére nyújtson
100.000 forint összegű támogatást az egyesületnek működési költségek finanszírozására.
Máté Péter bizottsági tag: A 200.000 forintot a bizottsági keretből kapja az egyesület?
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Nem, a 2018. évi költségvetésben el van
különítve ez az összeg az egyesületnek.
Máté Péter bizottsági tag: Egyetért a javaslattal, de szeretné, ha sor kerülne a megállapodás
felülvizsgálatára.
Kővári László elnök: Szeretné megköszönni az egyesület eddig végzett munkáját. Az
egyesületre minden városi rendezvényen lehet számítani.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: A rendőrkapitány is el fogja mondani,
valamint statisztikában is kimutatható az egyesület jelenléte és együttműködése. A rendőrség
támaszkodik is a polgárőrségre. Ezt az egyesület létszáma lehetővé teszi.
Kővári László elnök: Úgy emlékszik, hogy már tavaly is szóba került az együttműködési
megállapodás felülvizsgálata. Jelzi a hivatal munkavállalóinak, hogy ezt el kellene kezdeni.
Javasolja a 100.000 forint összegű támogatás odaítélését az egyesületnek. Ez az összeg az
egyesület segítségére válhat adott esetben a táblák kihelyezésekor is.
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 127/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a 2018. évi bizottsági kerete terhére 100.000,- Ft támogatást
nyújt a Szekszárdi Polgárőr Egyesületnek működési költségek
finanszírozására;
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Határidő:
Felelős:

2018. április 24.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

2018. május 4.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 7.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és
a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára
Majnay Gábor osztályvezető: Kálóczi Andrea szakmai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni
a bizottság ülésén, ezért Tolácziné Varga Zsuzsanna jött el helyette az ülésre. A beszámoló
eléggé részletesre sikerült az előző évekhez viszonyítva, ami részben annak köszönhető, hogy
eredményesen pályázott az önkormányzat.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 02 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Az alpolgármester asszony is jelezte, hogy nagyon sikeres volt a legutóbbi
rendezvény is. Andrea részt tud venni a Közgyűlés ülésén?
Majnay Gábor osztályvezető: Igen.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Évek óta folyik a küzdelem a kábítószer ellen. Érezhető ennek a
küzdelemnek a pozitív eredménye?
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 03 perckor. Kővári László
ugyanekkor elhagyja az üléstermet. Jelen Van 5 fő bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes átveszi az ülés vezetését.
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Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja: Kérdésként
vethető fel, hogy mit jelent a pozitív eredmény. Úgy gondolja, hogy mindenféleképpen
érezhető pozitív eredmény, ha már az ártalomcsökkentés is ebbe a kategóriába tartozik.
Sajnos a statisztikai számok alapján a szerhasználók száma nem csökkent. Nagyon
meghatározó a felvilágosítás is. Összességében egy összetett társadalmi problémáról van szó,
amely ellen úgy lehet küzdeni, ha minél több szervezet összefog.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 128/2018. (IV.24.)
határozata
a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia
eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum
munkájának tapasztalatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a kábítószer
probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek
és a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető: Minden évben lehet pályázni a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működésével kapcsolatban. Az idén a minisztérium nem jelentetett meg prevencióra
vonatkozó pályázatot. A működési pályázat az előző években egy millió forint volt. Mivel
prevenciós pályázat nincs, ezért a működésit másfél millió forintra hirdették meg. Az
önkormányzat a maximális összegre szeretne pályázni. Tekintettel arra, hogy ez a pályázati
felhívás már februárban megjelent, a pályázathoz szükséges önrész a költségvetésbe be lett
építve.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 129/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési
feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról a
KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Kábítószer
Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és
programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat
önrészének biztosításával” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Kővári László elnök az ülésterembe visszatér 9 óra 07 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes. Az elnök átveszi az ülés vezetését.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) Közbeszerzési Terve három alpontból áll.
Van egy pályázat, amely a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház építésével kapcsolatos. Ezzel
kapcsolatban elmondja, hogy minden hír arról szól, hogy a Vagyonkezelő megnyerte ezt a
pályázatot. Egy 35 millió forint értékű pályázatról van szó, amelynek keretében a Mészöly
hagyatékban levő Mészöly-tanya helyén épülne egy alkotóház, amely az egyik legfontosabb
Mészöly emlék lenne. A jelenlegi épület már nagyon romos. Az értékhatárra tekintettel
közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. A másik beszerzés a Mikes utca 1. szám alatti
lakóház energetikai felújítására vonatkozik. Egy 130 millió forint értékű beruházásról van szó,
amelynek keretében nyílászáró cserére és szigetelésre kerülne sor. Mivel az egész épület
nagyon elhagyatott állapotban van, ezért ennek a megvalósítása már nagyon esedékessé vált.
A harmadik beszerzés másfél milliárd forint értékben lenne megvalósítva. Egy 70 lakásos
társasház épülne a Honvéd utcában a beszerzés keretében. Ebben az utcában van egy 4.000
m2-es telek, amely a Vagyonkezelő tulajdonában van. Erre a telekre szeretnék megépíteni ezt
a társasházat. A forrást tekintve többféle megoldási lehetőség is szóba jöhet. Az egyik a banki
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forrás, amellyel kapcsolatban holnap a polgármester úrral egy banki delegációval fog tárgyalni.
Több helyre is beadták a projekt pénzigényét, így a Paks II projekt kapcsán az illetékes
minisztériumhoz is. Természetesen ez az ingatlan nem az idei évben fog elkészülni. A reális
kezdést 2019-ben látja megvalósíthatónak.
Máté Péter bizottsági tag: Nagyon örül annak, hogy készültek tervek annak a területnek az
újrahasznosítására, amelyet annak idején igen magas áron vett meg az önkormányzat. Van
már kész terv a 70 lakásos társasházra?
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 11 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója: Volt terv, de át kell
dolgozni, mert a mostani feltételeknek nem felel meg teljesen.
Máté Péter bizottsági tag: Szekszárdon igény van a lakásokra. Ezért is örül annyira ennek a
projektnek.
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 130/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
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Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park ügyvezető igazgatója: A Szekszárdi Ipari Park Kft.
Közbeszerzési Terve is három alpontból áll. Az egyik új csarnokok építésére vonatkozik az Ipari
Park területén. A másik az Ipari Park területén levő épületek felújítására és barakk épületek
bontására vonatkozik. Ennek keretében azokat az épületeket, amelyek nincsenek annyira
rossz állapotban, felújítják, amelyeket pedig el kell bontani, azokat elbontják. A harmadik
pedig az Ipari Park területén zártláncú kamerarendszer beszerzésére vonatkozik. A biztonsági
berendezések hiánya miatt elég sok probléma történt az Ipari Park területén lopások és
rongálások formájában. Ez a klasszikus értelemben vett régi Ipari Parkot jelenti.
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 131/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Ipari
Park Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnökét. Megkéri,
hogy ismertesse röviden az előterjesztést.
Bay Attila, a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke: A Magyar Kézilabda Szövetség
(a továbbiakban: szövetség) programjában elkezdte erősíteni a strandkézilabdát. Ez a program
nagyon jól illene a tábor felújításához. A táborban van négy lakóház, illetve egy vizesblokk,
valamint konyha és étterem. Gyakorlatilag ebből négy ház pozdorja, és nem igazán felel már
meg a kor szellemének. Ezért arra gondolt az egyesület, hogy egy 60-80 fő szállásának a
megoldását próbálná a régi három ház helyén megteremteni. A mostani vizesblokk és a
mellette levő faház helyén a funkcióhoz illeszkedően konditermet, masszázs szobát és
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rekreációs szobát hoznának létre. Megújulna a konyha és az étterem is, valamint két
strandkézilabda pályával tennék teljessé a dolgot. A szövetség arra is halvány utalást tett, hogy
lehet, hogy a pályák befedésére fújható sátrat pályáztatna. Így lehet, hogy még azt is el lehetne
érni, hogy ezek a pályák fedettek legyenek. Egyelőre a projektnek a tervezését szeretnék
elkezdeni.
Gyurkovics János bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 16 perckor. Jelen van 5 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Dicséretes dolognak tartja az elképzelést.
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 132/2018. (IV.24.)
határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szekszárdi Fekete
Gólyák Kézilabda Club részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Fekete Gólyák
Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 17 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés a vagyonrendelet mellékleteinek
módosítására tesz javaslatot. Az előző módosítás óta mind a bizottság, mind a Közgyűlés
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számos döntést hozott, amelyek közül több érinti a vagyonrendelet mellékleteit is. Az
előterjesztésben részletezve lett, hogy milyen változások történtek a korábbi módosítás óta.
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 133/2018. (IV.24.)
határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson
kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet)
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztés az önkormányzati rendeleteknek
a felülvizsgálatához kiadott 2018. évi ütemterv alapján a gyakorlati tapasztalatok figyelembe
vételével készült el, és kisebb módosításokat és kiegészítéseket tartalmaz. Az előterjesztés
javaslatot tesz a rendelet hatályának a kiterjesztésére a természetben nyújtott támogatások
vonatkozásában, tekintettel a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseire. A módosítás
érintené a mellékleteket is, például a kérelem mintát illetően. Az önkormányzat továbbra is
megkövetelné a részletes költségvetés becsatolását, de az Excel tábla csatolása csak ajánló
jellegű lenne. A rendelettervezet pontosítja a szakmai beszámoló tartalmát, valamint a
megállapodás mintát is. A mindkét fél által történt aláírást követően kerülhetne sor a
támogatás kiutalására.
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Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 20 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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 134/2018. (IV.24.)
határozata
a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közpénzek felhasználásának
átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…) önkormányzati
rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet)
(82. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba. Ennek a törvénynek a hatályba lépésével
kapcsolatos módosítási javaslatokat tartalmazza az előterjesztés. 10 önkormányzati rendelet
módosítását javasolja az előterjesztés. Ezek a rendeletek jellemzően önkormányzati hatósági
ügyeket tartalmaznak, amelyekben még a Ket. szabályaira történik hivatkozás. A módosítással
már az Ákr. szabályaira történne a hivatkozás, valamint fogalomhasználati módosításokra is
sor kerülne. Mivel a rendeletmódosítások környezeti tárgyú rendeleteket is érintenek, ezért a
hivatal megküldte véleményezésre a tervezetet a Szekszárdi Járási Hivatal, mint
környezetvédelmi hatóság részére. A vélemény már meg is érkezett a hivatalba, és nem
támaszt a rendeletmódosítással szemben kifogást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 135/2018. (IV.24.)
határozata
egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az egyes önkormányzati
rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 22 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Kovács Lászlóné osztályvezető távollétében
elmondja, hogy a Közgyűlés 2017. május 1-jétől előírta a „Turistavadász” szoftver kötelező
használatát. Ezzel összefüggésben módosult az idegenforgalmi adóról szóló rendelet is.
Kiegészült a rendelet ugyanis egy adatbejelentő lappal, amelyen a vendégek nyilatkoznak
arról, hogy kérnek-e tájékoztatást a városban megrendezendő turisztikai eseményekről.
Tekintettel arra, hogy ez az adatbejelentő lap személyes adatokat tartalmaz, és a személyes
adatokat kezelő szerveknek 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazni kell az Európai
Unió új adatvédelmi szabályait, az önkormányzatnak módosítania kell ezen az adatbejelentő
lapon az adatkezelésre vonatkozó részt. Az előterjesztés ezt a módosítást tartalmazza.
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 136/2018. (IV.24.)
határozata
az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az idegenforgalmi adóról szóló
25/2000. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az előterjesztést annyival egészíti ki, hogy az idősek
otthonában javasol talán jelentősebb emelést az előterjesztés. Ehhez tudni kell azt is, hogy
utoljára 2013-ban került itt sor emelésre. Elmondja, hogy van egy olyan szabály, miszerint a
térítési díj nem haladhatja meg az illető nyugdíjának 80%-át. Viszont megvan annak a
lehetősége, hogy a család kifizetheti az ennél magasabb összeget. A családok ezt többnyire
vállalják is. A térítési díj összege 98.100 forint, de az ellátás közel 150.000 forintba kerül az
önkormányzatnak. A házi segítségnyújtásnál is van minimális emelés, de ott azért, mert a
társult települések közül Murga jelezte, hogy szeretne hozzájárulást kérni.
Máté Péter bizottsági tag: Az ellátásból származó költségeket miből finanszírozza a város?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A saját bevételeiből. Természetesen van állami támogatás
is.
Kővári László elnök: Sajnos sok embernek nem fedezi a nyugdíja ezt az összeget. De mégis
vállalja a család a díj megfizetését, mert örülnek annak, ha sikerül bejuttatni a családtagot az
idősek otthonába. Sajnos nincs elég szociális férőhely. Úgy gondolja, hogy szükség lenne ilyen
jellegű fejlesztésre.
Tamási Anna igazgatóságvezető: A családtagok megfizetik a díjat, mert azt nem tehetik meg,
hogy nem mennek dolgozni, és otthon ápolják az idős rokont.
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Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 27 perckor. Máté Péter bizottsági
tag ugyanekkor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
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 137/2018. (IV.24.)
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására
(89. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 30 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
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 138/2018. (IV.24.)
határozata
rendkívüli támogatási igény benyújtásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat rendkívüli
támogatási igény benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(87. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében a
Környezetvédelmi Alapon belül bruttó 1.600.000 forint szerepel ezen cél megvalósítására.
Elmondja, hogy ez az összeg tavaly sem lett kihasználva.
Máté Péter bizottsági tag: Az újépítésű ingatlant továbbra sem támogatja. Véleménye szerint,
ha valaki tud egy új házat építtetni, akkor a közműveket is meg tudja hozzá teremteni. Úgy
látja, hogy az elnyerhető támogatás mértékének összege maximalizálva lett. Véleménye
szerint ez az összeg nagyon sokszor nem elég. Sokan azért nem nyújtanak be pályázatot, mert
nem elég nekik ez az összeg. Véleménye szerint valamilyen módon változtatni kellene ezen az
összegen. Közcsatornára kössön rá mindenki, aki eddig még nem tette meg. Ha vannak olyan
helyek, ahol például az átemelő miatt nagyobb a költség, akkor ezeket kellene támogatni, és
nem az új építésű házakat. Az önkormányzatnak ezután bevétele keletkezik.
Kővári László elnök: Az egyedi elbíráláshoz ragaszkodna.
Máté Péter bizottsági tag: Fontosnak tartja, hogy a bírálati szempontba legyen beleszólási
lehetőség. Az összeget meg kellene emelni.
Kővári László elnök: Az új építésű házakat nem biztos, hogy kivenné a pályázatból, mert ott is
lehet olyan személy, aki rászorul a támogatásra.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Beleférne az egyedi elbírálásba az új építésű házak esete. Így
véleménye szerint sem kellene kivenni az új építésű házakat a pályázatból.
Máté Péter bizottsági tag: Nyugodtan ki lehetne venni az új építésű házakat.
Märcz László igazgatóságvezető: Az elnyerhető összeg felső határára tesz javaslatot a
bizottság?
Kővári László elnök: Véleménye szerint nem kellene meghatározni a felső összeget.
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Máté Péter bizottsági tag: Nem kell maximalizálni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság az elnyerhető
támogatás mértéke felső határának megállapítását nem javasolja, valamint az egyedi
mérlegelésre helyezi a hangsúlyt.
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 139/2018. (IV.24.)
határozata
közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közcsatornára
történő rákötés pályázati kiírásra” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal
a kiegészítéssel, hogy a bizottság az elnyerhető támogatás
mértéke felső határának megállapítását nem javasolja, valamint
az egyedi mérlegelésre helyezi a hangsúlyt.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására
(97. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 140/2018. (IV.24.)
határozata
a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a zöldfelület
fenntartási vállalkozási szerződés módosítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Településrendezési terv részleges módosítása
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Két évvel ezelőtt az önkormányzat módosította az Aranyfürt kérelmére
az egyik területét, ami a rendezési tervben erdő területként volt jelölve. Most szőlőtelepítés
céljából át lett sorolva mezőgazdasági általános övezetbe. Akkor még nem volt a cég
tulajdonában egy kisebb területrész, amelyet azóta már megvásároltak. A kérelemnek az a
tárgya, hogy erre a kisebb területrészre is történjen meg a korábbi módosítás. Úgy gondolja,
hogyha korábban döntött erről a Közgyűlés, akkor tulajdonképpen most egy érdekes helyzetet
idézne elő, hogyha ezt a területet nem vonná bele ugyanebbe a művelési ág változásba. De el
kell mondani azt is, hogy lakossági panasz érkezett fotókkal együtt ennek a területnek az
átalakításával kapcsolatban, mert sérelmezte a lakosságnak bizonyos rétege az erdőnek a
kivágását, megszüntetését. A lakosság részéről voltak negatív fennhangok, miután a területen
jelentős területi munkák lettek már végrehajtva, és egy időben meglehetősen holt téri,
csupasz szárnynak látszott.
Máté Péter bizottsági tag: Ez a kilátó felé található?
Herr Teréz főépítész: Igen, a Bati kereszti kilátó felé vezető útról van szó. További
információként elmondja, mivel véleménye szerint a döntést nem befolyásolja, hogy a
területnek az alján egy feldolgozó épületnek az építését tervezi az Aranyfürt.
Gyurkovics János bizottsági tag: Nem oda tervezik.
Herr Teréz főépítész: A völgy felé nyíló aljába. Tehát nem erre a helyrajzi számra, hanem ennek
a területnek az alsó területrészeire.
Gyurkovics János bizottsági tag: Ez már egy új verzió.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés a kérésnek megfelel?
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Herr Teréz főépítész: Az előterjesztés „a” és „b” határozati javaslatot tartalmaz. Az „A”
határozati javaslat esetében a Közgyűlés támogatja a módosítási kérelmet, míg a „B” jelű
határozati javaslat esetében elutasítja a kérelmet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „A” jelű határozati javaslatot javasolja
elfogadásra a Közgyűlésnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az „A” jelű határozati javaslat elfogadására vonatkozó
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 141/2018. (IV.24.)
határozata
településrendezési terv részleges módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési terv
részleges módosítása” tárgyú előterjesztés „A” jelű határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Meg kell jegyeznie, hogy a fogadó óráján sokan keresik meg azzal, hogy
van már határozat a döntésről, de mégis csúsznak a határidők. A legtöbbször az építési
hatósági feladatokhoz kapcsolódnak olyan megjegyzések, hogy nem haladnak a kiküldések.
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy az építési hatóság nem ő hozzá tartozik, így ő nem a
felelőse, és nem is a vezetője. Az építési hatóság a hivatalon belül egy másik szervezet. Azok a
feladatok, amelyek ő rá tartoznak, az úgynevezett rendezési terv módosítások és a
belterületbe vonások. A belterületbe vonásokra egy belső szabályzatot készített el a hivatal.
Neki e szerint a belső szabályzat szerint kell a munkáját végeznie. Ez arról szól, hogy első
körben egyeztetnie kell minden kérelmet a vezetőséggel, a polgármester úrral, jegyző
asszonnyal. Korábban évente egyszer indított az önkormányzat lakossági kérelemre
módosítást. Úgy gondolja, hogy az talán még kezelhető lenne. Rendben van az is, hogyha az
önkormányzatnak érdekében áll a módosítás, akkor megindítja a folyamatot. Komoly
erőfeszítés követni, hogy hogy áll ez a sok lakossági kérelemre indított módosítás. Nagyon sok
kritika éri az önkormányzatot, és személy szerint őt is amiatt, hogy a belterületi szabályozási
terv nem található meg a városnak a honlapján, és semmilyen más felületen sem. Azért nem
található meg, mert nincs soha egyetlen egy olyan fix állapot sem, amit nyugodt lélekkel fel
lehetne tenni, mert addigra már megint folyamatban van több módosítás is. Véleménye
szerint nagyon nehéz így dolgozni, és ő örülne a legjobban, ha nem így működne.
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Kővári László elnök: Volt már olyan eset is, amikor a kormányhivatal utasította el az
elképzelést a rendezési terv módosításokkal összefüggésben.
Herr Teréz főépítész: Nem, az nem a rendezési terv módosításokra vonatkozott, hanem a
belterületbe vonásokra, aminek az lett volna a jelentősége, hogy az önkormányzat az ingatlan
felértékelődése alapján valamilyen fajta anyagi előnyből részesüljön. Vagyis igazából nem is
az anyagi előnyről volt szó, hanem arról, hogy egy alapot tudjon képezni az önkormányzat arra,
hogy a belterületbe vonandó területeken a későbbiekben fejlesztéseket lehessen
végrehajtani.
Kővári László elnök: Egy olyan helyzetről van szó, amivel valamilyen módon valakinek mégis
csak foglalkoznia kellene. Jogos az igény is, bár elég sok foghíj is van a városban, ahol lehetne
tulajdonképpen építeni. De valahogy mégiscsak kezelni kell ezt, mert mindenki szeretne az
ingatlanával valamilyen módon rendelkezni. És ez egy jogos igény.
Herr Teréz főépítész: Azt mindenképpen tudni kell, hogy a belterületen, az önkormányzatnak
nagyon súlyos kötelezettségei vannak, mint például az útépítés, a járda építés, a közvilágítás,
az összes közmű biztosítása, hulladékszállítás biztosítása, a posta kijárása. A postával is
állandóan konzultációban van a hivatal arról, hogy meddig belterület a belterület, mert nekik
odáig kötelességük kimenni, és nagyon sok reklamációt kap a város amiatt, hogy nem visznek
ki bizonyos helyekre csomagot a postások. Ilyen jellegű problémákkal naponta szembesül a
hivatal. Ezért az önkormányzat megállapodásokat köt, amelyek tartalmazzák, hogy a
tulajdonos az önkormányzattal szemben semmilyen követelést nem támaszthat. De ha a
tulajdonos a megállapodás megkötését követően két hónap múlva eladja a területet, és hiába
van benne a megállapodásban, hogy az önkormányzatot értesítenie kell a tulajdonos
változásról, és az új tulajdonosnak magára nézve kötelezőként kell elfogadnia a feltételeket,
ez azért a gyakorlatban nem feltétlenül így működik.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a bizottság meghozta a döntését a napirendi
ponttal kapcsolatban, így a többi napirendi témával kellene foglalkozni.
17. napirendi pont:
Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(101. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: 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 142/2018. (IV.24.)
határozata
vis maior pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat vis maior pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására
(102. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ez az KEHOP pályázat a meglévő
klímastratégia felülvizsgálatát szolgalmazná, illetve olyan szemléletformáló tevékenységeket
tudna az önkormányzat a városban végrehajtani, ami a klímatudatosságot segítené elő. Ezen
célok megvalósítására lett kiírva ez a pályázat, amely projekt keretében minimum öt millió és
maximum 20 millió forintra lehet pályázni. A támogatás intenzitás 100%-os, tehát nem igényel
önerőt.
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 143/2018. (IV.24.)
határozata
a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a KEHOP-1.2.1.
kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat április 30-ig vizsgálhatja
felül és pontosíthatja az Integrált Területi Programját (a továbbiakban: ITP). A felülvizsgálatra
azért van szükség, mert a területi programban meghatározott TOP projektek
megvalósításának az ütemezését felül kellett vizsgálni. Az indikátorvállalások teljesítését is
felül kellett vizsgálni. Aktualizálásra került a fejlesztési csomag is, azaz, hogy milyen
pályázatokat valósít meg pontosan az önkormányzat, valamint az is kiderült, hogy milyen
pályázatok esetében maradtak maradványösszegek. Az irányító hatóság operatív program
módosítást végzett, azaz módosította két indikátor célértékének tekintetében az operatív
programot. Ennek következtében a területi szereplőktől elvárt célértékek is korrigálásra
kerültek. Ezt a módosítást is átvezette az önkormányzat az ITP-n. Az egyik ilyen indikátor a
„Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza”, a másik pedig az „Üvegházhatást okozó
gázok éves csökkenése”.
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 144/2018. (IV.24.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának
elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei
Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat Várépítő pályázaton való részvételre
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(104. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Lehetőség nyílt ezen pályázaton való
részvételre. Az előterjesztés a kertvárosi óvoda tetőfelújítására tesz javaslatot. Szeretne egy
kiegészítést tenni az előterjesztéshez, tekintettel arra, hogy a hivatal most kapta meg az
árajánlatot. Elmondja, hogy a felújítás összesen hat és fél millió forintba kerülne.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 49 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés alapján egy millió forintra lehet maximum pályázni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen
építőanyagokra lehet pályázni. A hivatali belső egyeztetés alapján az egy millió forint értékű
CREATON kerámia cserépre pályázna az önkormányzat. Ezt csak akkor kaphatja meg a
pályázatból az önkormányzat, ha biztosítja mellé a munkadíjat és a további anyagszükségletet.
A pályázatban a támogatás az építőanyag lenne.
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 50 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Egy millió forintra pályázik az önkormányzat, de hat millió forintba
kerül a munka. Véleménye szerint kellene találni egy olyan épületet, ahol kevesebbe kerülne
a munkadíj. Véleménye szerint túl sok az önerő. Úgy látja, hogy a BRAMAC beton tetőcserép
másfél millió forint. Itt több a támogatás összege. Nem hiszi, hogy ez az anyag rosszabb lenne,
mint a másik. A pályázat benyújtásakor meg kell határozni, hogy mire használja fel az
önkormányzat a támogatást?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ki kell mutatni azt, hogy az önkormányzat
hozzáteszi az önerőt.
Máté Péter bizottsági tag: A kérdése az lenne, hogy a későbbiekben még lehet-e változtatni a
helyszínen.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Véleménye szerint igen.
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben a határozati javaslatot ki kellene egészíteni azzal,
hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy van-e olyan létesítmény,
amelynek vonatkozásában kevesebb önerő biztosításával is meg lehetne valósítani a
pályázatot.

34
0424jkv

Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint a hivatalnak azt is meg kellene vizsgálnia,
hogy a pályázható termékek közül melyikből lehetne nagyobb négyzetméterű területet
befedni a rendelkezésre álló összegből.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja Máté Péter bizottsági tag és Märcz László
igazgatóságvezető kiegészítéseivel együtt.
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 145/2018. (IV.24.)
határozata
Várépítő pályázaton való részvételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Várépítő pályázaton
való részvételre” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel:
- a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy van-e olyan
létesítmény, amelynek vonatkozásában kevesebb önerő
biztosításával is meg lehetne valósítani a pályázatot;
- a Közgyűlés kérje fel továbbá a Polgármesteri Hivatalt arra is,
hogy vizsgálja meg, hogy a pályázható termékek (Bramac
beton tetőcserép, illetve Creaton kerámia tetőcserép) közül
melyikből lehetne nagyobb négyzetméterű területet befedni
a rendelkezésre álló összegből.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázaton való részvételre
(105. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Az önkormányzat korábban is nyújtott be
ilyen jellegű pályázatot sikeresen, ezért idén is be szeretné nyújtani ezt a pályázatot utak
felújítására. A maximálisan elnyerhető támogatás 40 millió forint, amely az összköltség 50%35
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át jelenti. Tehát a projekt összköltsége 80 millió forint lenne. Az előterjesztés tartalmazza,
hogy melyik utcákra vonatkozóan szeretné az önkormányzat megvalósítani a fejlesztést.
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 146/2018. (IV.24.)
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
pályázaton való részvételre” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ennél a pályázatnál a támogatási szerződés
szerint nettó 178 millió forint számolható el építési költségre. Elkészült a kiviteli
tervdokumentáció és hozzá a tervezői költségvetés, amely nettó 193.327.111 forintra árazta
be az építést. Ez alapján látható, hogy már nettó 15 millió forint különbözet keletkezett. A
közbeszerzési eljárás megindításához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állni.
Tájékoztatja a bizottságot arról is, hogy az önerő a közbeszerzési eljárás során módosulhat.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem szorosan kapcsolódik ehhez a napirendhez, de mivel a
Gyermeklánc óvodának része a szőlőhegyi óvoda és a Szent-Györgyi Albert utcai óvoda is,
ezért előhozza a témát. Pár évvel ezelőtt készült egy statikai vizsgálat a Szent-Györgyi Albert
utcai óvodával kapcsolatban. A kormányprogram alapján minden óvodában és iskolában
kellene, hogy legyen testnevelésre alkalmas helyiség. A statikai vizsgálatra akkor azért volt
szükség, hogy kiderüljön, hogy képes lenne-e az az óvoda elviselni egy ráépítést. Az irodák és
az egyéb helyiségek felkerültek volna az emeletre, és alul lett volna kialakítva a tornaterem.
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Egy 1960-ban épült épületről van szó, amelynek most ki szeretnék cserélni a héjazatát.
Véleménye szerint annak a héjazatnak annyira nagy baja nincs.
Máté Péter bizottsági tag: Ki döntött erről a héjazatcseréről?
Szegedi Attila bizottsági tag: A mai ülés napirendi pontjai között szerepel. A héjazat tavaly ki
lett javítva, így annyira nem indokolt a cseréje. Véleménye szerint a korábbi szándéknak
kellene érvényt szerezni, mégpedig a tornaterem építésnek.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy ezt majd annál a napirendi pontnál kellene
megbeszélni.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Úgy emlékszik, hogy megtörtént a statikai
vizsgálat, amely kimutatta, hogy nem alkalmas az épület a ráépítésre.
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 147/2018. (IV.24.)
határozata
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és
bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló
javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE12017-00001 azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
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Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A bizottság az előterjesztést egyszer már
megtárgyalta. Lakossági észrevétel is érkezett, valamint egy-két esetben szeretne módosítást
kérni a hivatal is a bizottságtól és a Közgyűléstől. A 6. pont esetében a bizottság javasolta a
Dűlő utca kifejezést. A hivatal arra a megállapításra jutott, hogy van már Dülő utca, amelynek
az elnevezése Vadas Ferenc: Szekszárd 1.000 éves névvilága című könyvéből származik. Az
előterjesztés részét képező területek kapcsolódnak ehhez az utcához, ezért arra tesz
javaslatot, hogy Dülő utca legyen ennek a területnek is az elnevezésre.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A 10. pont esetében a bizottság a Hárslevelű
dűlő kifejezést javasolta. Ennek a területnek az elnevezésére érkezett lakossági javaslat,
mégpedig „Bakator”, „Tüskéspúpu”, „báró Auguszt” és „Mözsi dűlő” elnevezés.
Máté Péter bizottsági tag: A Mözsi dűlőt mivel indokolják?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ezt nem tudja.
Gyurkovics János bizottsági tag: Maradjon az eredeti javaslat.
Kővári László elnök: Egyetért ezzel. Javasolja, hogy a bizottság a Hárslevelű dűlő elnevezést
támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A 15. pont tekintetében az Árnyas Dűlő
javaslatot fogadta el a bizottság. Ez azért nem lenne jó, mert van Árnyas utca Csatár területen.
A hasonló elnevezéseket igen gyakran keverik össze az emberek.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A Bródy köz és a Bródy utca lakosai több, mint 30 éve hordják
egymásnak a leveleket.
Máté Péter bizottsági tag: Mit javasol a hivatal?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Árnyék vagy Árnyékos dűlő elnevezést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint az Árnyékos dűlő lenne a jó elnevezés.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az Árnyékos dűlő elnevezést támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
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Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A 17. pont tekintetében a Borkút dűlő
elnevezést javasolta a bizottság. Mivel várhatóan elnevezésre kerül a Borkút utca, és a Borkút
dűlő nem ennek a Borkút utcának lenne a folytatása, és nem is áll vele fizikai kapcsolatban,
ezért a Boróka dűlő elnevezésre tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Boróka dűlő elnevezést támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A 19. pont tekintetében a Diófa liget
elnevezést fogadta el a bizottság. A városban van már Diófa utca, de fizikailag teljesen más
területen. A megtévesztés elkerülése végett a Dió ligetre tesz javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Dió liget elnevezést támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Érkezett egy utólagos lakossági javaslat a
Szekszárd külterület 7101/11. hrsz-ú zártkerti út elnevezésére. A terület elnevezését
indokoltnak tartja. A lakossági javaslat alapján a terület neve Borostyán köz lenne. Tekintettel
arra, hogy már van Borostyán utca a hivatal a Hamvas köz elnevezésre tesz javaslatot.
Máté Péter bizottsági tag: Nem lehetne Pálinkás köz?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Úgy tudja, hogy nincs még ilyen elnevezésű
terület.
Máté Péter bizottsági tag: Annak idején, amikor sor került az utcanevek átnevezésére,
Pálinkás István fia megkereste azzal, hogy legyen egy utca az édesapjáról elnevezve.
Véleménye szerint a Pálinkás köz elnevezéssel Pálinkás István emléke előtt is tisztelegne a
város.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Pálinkás köz elnevezést támogassa.
Az elnök szavazásra teszi fel a javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Szekszárdon nincs Kékfrankos utca. Jelzi, hogy majd valamilyen
frekventált helyet kellene így elnevezni. Jelzi továbbá, hogy van kezdeményezés a Lugos utca
iránt. A testvértelepüléssel 25 éves évfordulóját ünnepli a város.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az általa megfogalmazott, és a bizottság
tagjai által elfogadott módosításokkal együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 148/2018. (IV.24.)
határozata
közterület elnevezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közterület
elnevezésére” tárgyú előterjesztés vonatkozásában a határozat
melléklete szerinti javaslatot javasolja elfogadásra a
Közgyűlésnek.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

24. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába
térségi képviselő illetve képviselő-helyettes választásának jóváhagyására
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Kővári László elnök: Feri Blanka osztályvezető távollétében 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 149/2018. (IV.24.)
határozata
térségi képviselő illetve képviselő-helyettes választásának
jóváhagyásáról a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi
Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Dél-Balatoni és
Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába
térségi képviselő illetve képviselő-helyettes választásának
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

25. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(92. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Kővári László elnök: Feri Blanka osztályvezető távollétében 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 150/2018. (IV.24.)
határozata
a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2018. évi egyházi
közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése a
Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz
(112. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: Feri Blanka osztályvezető távollétében ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 151/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi
hozzájárulás kéréséről a Wunderland Óvodában elvégzendő
beruházásokhoz és felújításokhoz
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás-kérése a
Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és
felújításokhoz” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
Javaslat a 0320/128 hrsz-ú önkormányzati terület művelési ágának megváltoztatására
(74. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szegedi Attila bizottsági
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag: Arra szeretné kérni a bizottságot, hogy kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt a földhivatal felé való eljárásra. Bár már nincs itt a főépítész asszony, részben szeretne
reagálni arra, hogy mekkora megterhelést jelent neki a HÉSZ módosítás keresztülvitele. Ez
ugyanis minden magánszemély esetében rettenetesen nagy terhet ró rá. Sajnos a probléma
ott van, hogy nemcsak ez ró rá nagy terhet, hanem már az is, hogy a hivatalnak a saját
érdekeiben le tudja folytatni időben a HÉSZ módosításokat. A temetőt körbejáró útra
márciusban született közgyűlési határozat, de azóta nem történt semmi. Viszont a
telektulajdonosok érintettek lesznek abban a beruházásban, amely egyelőre befékeződött.
Pontosan azért fékeződött be, mert az önkormányzati útnak a lehetősége éppen, hogy csak
felcsillant azzal, hogy a Közgyűlés elfogadta a HÉSZ módosításnak a megindítását. Ezt a HÉSZ
módosítást a Közgyűlés április 26-i ülésére be kellett volna vinni. Ez a hivatalnak egy 25 évvel
ezelőtti elmaradt kötelezettsége lett volna. Ezt a kötelezettséget 25 év távlatából sem tudja
bevinni a hivatal a Közgyűlés elé, mert valami miatt megakadtak a folyamatok. Azért akadtak
meg a folyamatok, mert a főépítész asszony azt várta, hogy valaki majd hozza az út tervét.
Holott ezt a hivatal hivatalból kellett volna, hogy megtegye. Schmidt Krisztián osztályvezető
nyomtatott neki egy listát arról, hogy hány olyan mérnökkel dolgozik együtt az önkormányzat,
akinek a tervét gördülékenyen át lehetett volna vinni mind a bizottságon, mind a Közgyűlésen.
Ez a terv még csak tegnap került abba a stádiumba, hogy be lettek gyűjtve az ajánlatok a
tervezésre.
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Máté Péter bizottsági tag: Melyik területről van szó?
Szegedi Attila bizottsági tag: Az aranyháromszögben a Nagy testvérek birtoka közé
beékelődött önkormányzati területről van szó.
Máté Péter bizottsági tag: Ez azon a részen van, amelyik a Lidl-től vezetett volna az Obi-ig?
Szegedi Attila bizottsági tag: Nem, ez nem az a terület. Pár hónappal ezelőtt kérte a bizottság
az önkormányzati területeknek a felmérését. Volt olyan személy, aki abban a hitben volt, hogy
a területe a sajátja. Ám kiderült, hogy nem az övé. Az egyik személy reagált legalább olyan
szinten, hogy visszabérelte a hivataltól azt a földdarabot. A Nagy testvérek közé beékelődött
önkormányzati ingatlan tulajdonképpen a majdan elkészülő útnak egy csereingatlana lenne.
Ezáltal az önkormányzat által építendő út olcsóbb lenne.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy a főépítész asszony el kell, hogy fogadja a bizottság
véleményét.
Szegedi Attila bizottsági tag: A főépítész asszony neki címezte a beszámolója egy részét.
Tegnap volt egy megbeszélés, amelyen részt vettek a polgármester úrnál, aki elmarasztalta a
főépítész asszonyt azért, mert nem tud eleget tenni ezeknek a feladatoknak. A jegyző asszony
számtalan segítséget nyújt neki, de ezeket a segítségeket kikéri magának, mondván, hogy ő el
tudja látni a feladatát. Ugyanakkor itt a bizottság ülésén elmondja, hogy mind szellemileg,
mind fizikailag megterhelik őt ezek a feladatok. A napirendre fókuszálva elmondja, hogy a
művelési ág váltást azért szeretné, mert az érintett területtulajdonosok ugyanazon a területen
elvégeztették a talajvizsgálati eljárást, amelynek már meg is jött a jegyzőkönyve. A
földhivatalnak kimondottan az a kérése, hogy a telektulajdonosokkal együtt nyújtsa be az
önkormányzat a művelési ág változtatása iránti kérelmet, pontosan azért, mert a talajvizsgálati
eljárás érinti az önkormányzati területet is. Ez már ki van fizetve, és ennek a jegyzőkönyve már
a hivatal birtokában van.
Gyurkovics János bizottsági tag: Minden tulajdonos szeretné a váltást?
Szegedi Attila bizottsági tag: Igen.
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 152/2018. (IV.24.)
határozata
a szekszárdi 0320/128 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület
művelési ágának megváltoztatásáról
43
0424jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. egyetért az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi
0320/128 hrsz-ú 1.293 m2 nagyságú művelési ágú ingatlan
művelési ágának egyéb beépítési területre történő
megváltoztatásával;
Határidő:
Felelős:

2018. április 24.
Kővári László elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy kérje fel a Polgármesteri
Hivatalt a változtatáshoz szükséges intézkedések
lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Ács Rezső polgármester

28. napirendi pont:
A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Egy pesti szervezet nyújtotta be a kérelmet egy
egynapos jogi tanácsadás szervezése céljából. Kettő darab kilenc m2-es sátrat szeretnének
felállítani. A kabinetvezető úrral egyeztetett a kérelem kapcsán.
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 153/2018. (IV.24.)
határozata
a Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
44
0424jkv

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Korporáció Kft. „JogÁsz Nap” elnevezésű rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

29. napirendi pont:
A Polip Ifjúsági Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(68. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: A Polip Ifjúsági Egyesület a Prométheusz Parkot
szeretné használni. Az egyesület minden évben megrendezi a „Nyárnyitó buli” elnevezésű
rendezvényt.
Kővári László elnök: Mekkora összegről van szó?
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint azért nem szerepel összeg az előterjesztésben,
mert nem közterületről van szó.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A rendezvény értéke tavaly 10.500
forintot jelentett.
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 154/2018. (IV.24.)
határozata
a Polip Ifjúsági Egyesület közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Polip
Ifjúsági Egyesület „Nyárnyitó buli” elnevezésű rendezvényének
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lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

30. napirendi pont:
A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: 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 155/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Szekszárdi
Civil Kerekasztal „Állampolgári Részvétel Hete” elnevezésű
rendezvényének lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

31. napirendi pont:
Az Antritt Event Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
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Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A területen levő egyik vendéglátóhelynek a tulajdonosa aggódik,
hogy tönkre fog menni a sátor felállítása esetén.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Milyen sportesemény zajlik most?
Máté Péter bizottsági tag: A hoki világbajnokság.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Úgy tudja, hogy lesznek sörcsapok is a
sátorban.
Máté Péter bizottsági tag: Történt egyeztetés az üggyel kapcsolatban?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Igen, a kabinetvezető úr egyeztetett.
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 156/2018. (IV.24.)
határozata
az Antritt Event Kft. közterület-használati díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, az Antritt
Event Kft. ingyenesen igénybe vehető szurkolói sátor felállítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

32. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(76. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Ez esetben két összeg van meghatározva, egy
közterület-használati díj, és egy díj a közút igénybe vételéről. A közterület-használatra 2018.
május 3. napján, csütörtökön kerülne sor a Szent István téren, a 2705/2 hrsz-ú közút Arany
János utca és Holub József utca közötti szakaszán, valamint a Luther téren reggel héttől este
hétig.
Máté Péter bizottsági tag: Nem tudják máskor rendezni?
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Mindenképpen hétköznap szeretnék
megrendezni, mert olyan jellegű rendezvényről van szó, amely nagyon sok embert vonz.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint pont ezért lenne célszerűbb hétvégén tartani.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Városközpontban szeretnék mindenképp
rendezni.
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a szülészetnél ki lesz kapcsolva a lámpa.
Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző: Igen, mert forgalomirányító versenyt
szerveznek. Ezen a területen rendőr fogja irányítani addig a forgalmat, amíg ki lesz kapcsolva
a lámpa.
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 157/2018. (IV.24.)
határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság „Rendőrségi motorkerékpáros
járőrök, forgalom irányítók, gépkocsivezetők regionális szakmai
versenye” elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán
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benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. április 30.
Märcz László igazgatóságvezető

33. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(70. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 158/2018. (IV.24.)
határozata
a Hegyközség Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 300.000,- Ft
támogatást nyújt a Hegyközség Szekszárd részére a X.
Nemzetközi Kékfrankos Borverseny megrendezésére;
Határidő:
Felelős:

2.

2018. április 24.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

34. napirendi pont:
A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme
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(73. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Tekintettel arra, hogy Szegedi Attila tagja az egyesületnek, felkéri arra,
hogy röviden ismertesse az előterjesztést.
Szegedi Attila bizottsági tag: A támogatási kérelmet két irányba indította el az egyesület.
Benyújtották a kérelmet a bizottsághoz, valamint a polgármester úrhoz is. A kérelem
tartalmazza azt az összeget, amelyre szüksége lenne az egyesületnek. Elmondja, hogy tavaly
volt egy sajnos tragédiával végződő keresésük Foktőn. Ekkor sajnos azzal szembesültek, hogy
még a hatóság sem hajlandó arra, hogy egy keresés erejéig lefoglalja a gátőr csónakját. Ezért
a csatornát csizmában kellett átvizsgálniuk körülbelül négy és fél kilométer hosszan. Végül
megtaláltak az eltűnt személyt, de sajnos holtan. Ezután úgy gondolta az egyesület, hogy a
következő nagy beruházás egy keresőcsónak lenne. A keresőcsónak gyártójával megegyezett
már az egyesület. A gyártó a kérelemben feltüntetett összegért fel is matricázná a csónakot,
piros színnel látná el és mentő logókat helyezne el rajta. A keresőcsónak összege 300-400.000
forint között van. Szükséges lenne még a kereséshez egy szonár is. A kutatást a csónakkal csak
szabad szemmel tudja végezni az egyesület vagy esetleg még csáklyázással és más hasonló
módszerrel. Ha be tudnának szerezni egy szonárt, az jelentősen javítaná a megtalálás
lehetőségét.
Máté Péter bizottsági tag: Ez micsoda?
Szegedi Attila bizottsági tag: Tulajdonképpen olyan, mint egy halradar, csak egy kicsit
nagyobb képfelbontású és nagyobb keresési lehetőséget tudna biztosítani. Van egy jó nyolc
lőerős motorja, amit felajánlott az egyesületnek. Ez az a motor, amellyel már folyón is meg
lehet jelenni, és amelyet már a katasztrófavédelem is elfogad kereső eszközként. Nagy
segítsége jelentene, ha a bizottság tudná támogatni a kérelmet. Pakson van egy egyesület,
amely csak vízi mentéseket vállal, de csak Paks és Szekszárd magasságában.
Kővári László elnök: A bizottság a tavalyi évben nyújtott támogatást az egyesületnek. Akkor
eszközökre vagy működésre kapta az egyesület a pénzösszeget?
Szegedi Attila bizottsági tag: Eszközökre. Akkor alpin technikára fordította az egyesület. Ezzel
kapcsolatban azóta már megindultak a képzések. Sikerült vásárolniuk egy olyan hordágyat,
amellyel olyan szinten tudják rögzíteni a sérültet, hogy akár fejjel lefelé is szállíthatnák. A
hordágynak köszönhetően később teljes biztonsággal át lehet adni a sérültet a
mentőszolgálatnak. Az egyesület működéséhez szükséges eszközöknek nagyon magas az ára,
a katasztrófavédelem pedig nagyon szigorú előírásokat fogalmaz be. Például 50 méter hosszú
kötéllel kell rendelkezni, és rengeteg speciális felszereléssel.
Kővári László elnök: Működésre nem szeretne az egyesület támogatást?
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Szegedi Attila bizottsági tag: Nem, mert az egyesület pályázatot nyújtott be közösen a
katasztrófavédelemmel egy millió forint értékben. Ezt az összeget az egyesület kapná
működési és fenntartási költségre. Elmondja, hogy kaptak felajánlásból egy kilenc személyes
Ford tranzitot, amelynek folyamatban van a felújítása. A jármű augusztusban lesz műszakis.
Elmondja, hogy sajnos a katasztrófavédelem sincs olyan eszközökkel felszerelve, amelyek
100%-osan megfelelnének a mai kihívásoknak.
Kővári László elnök: 900.000 forintot nyilvánvaló, hogy nem tud adni a bizottság. Javasolja,
hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek a kérelem támogatását, amennyiben a 2018. évi
költségvetési keret lehetővé teszi. Javasolja továbbá, hogy a bizottság nyújtson a keretéből
300.000 forint összegű támogatást az egyesületnek eszközbeszerzésre.
Szegedi Attila bizottsági tag: Jelzi, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.
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:
(Szegedi Attila bizottsági tag a szavazásban nem vett részt)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 159/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 300.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület
részére az egyesület tevékenységéhez szükséges
eszközök beszerzéséhez;
Határidő:
Felelős:

2.

2018. április 24.
Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:
Felelős:

2018. május 15.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna
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3.

felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására;
Határidő:
Felelős:

4.

2018. május 17.
Ács Rezső polgármester

javasolja a Közgyűlésnek, hogy részesítse támogatásban
az egyesületet, amennyiben a 2018. évi költségvetési
keret lehetővé teszi.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
Ács Rezső polgármester

Kővári László elnök: Jelzi a Városüzemeltetési- és Fejlesztési Igazgatóság vezetőjének, hogy
Tóth László jelezte neki, hogy még mindig nem kapott értesítést arról, hogy hogyan áll az ügye.
Märcz László igazgatóságvezető: A döntés megvan, csak kellett keresni egy ügyvédet
ellenjegyzésre. Jelzi az illetékes kollégájának, hogy intézkedjen. Tájékoztatja a bizottságot,
hogy a hivatal meghirdetett egy álláshelyet kifejezetten az ingatlanhasznosítással- és
bérbeadással kapcsolatos ügyekre. A pályázat benyújtásának már lejárt a határideje, a jövő
héten nézik át a jegyző asszonnyal a pályázatokat.
35. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. I. negyedév)
(71. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 160/2018. (IV.24.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1. az átruházott hatáskörben hozott – 2018. január 1. – 2018.
március 31. közötti időszakra vonatkozó – bizottsági
határozatokról szóló beszámolót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. április 24.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja a 89/2018. (III.6.) határozattal elfogadott KTDINAMIC Nonprofit Kft-vel futárszolgálattal összefüggő
feladatok ellátására vonatkozó szerződés mellékleteinek
módosítását.
Határidő:
Felelős:

2018. április 24.
Kővári László elnök

36. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Nagyon jó évet zárt a Civil
Koncepció ügyében is az önkormányzat. Két lényeges fordulópont volt az előző évekhez
képest, mégpedig az új Civil Koncepció megszületése és az új együttműködési megállapodás
létrejötte a Szekszárdi Civil Kerekasztallal. A szöveges tájékoztató összefoglalja az
együttműködés egyes területeit. A szöveges tájékoztatónak pedig minden egyes mondatát
alátámasztják a mellékletek. Új jelenségként tapasztalható volt a kulturális területen, hogy a
mesefesztiválba is hatékonyan bekapcsolódtak a civil szervezetek. A tartalmi
együttműködésen túli területet figyelembe véve szembeötlő lehet a négyes számú
táblázatnál, és a szöveges részből azonnali magyarázatként ki is olvasható, hogy a pénzügyi
támogatás a duplájára emelkedett. Ez a látványos emelkedés a kosárlabdás lányok rendkívüli,
nemzetközi szintű eredményével hozható összefüggésbe. A kimagasló siker egy 88 millió
forintos önkormányzati támogatást vonzott ugyanis maga után. A beszámoló tartalmazza,
hogy az egyes kategóriában működő szervezetek megkapták az előző évi támogatást ebben az
évben is. Az is látható, hogy a természetbeli támogatások a duplájára emelkedtek. Ez két
tényezőből fakad, egyrészt a Sportközpontban kedvezményesen igénybe vett terekből,
másrészt a Babits Mihály Kulturális Központból (a továbbiakban: Központ). A természetbeli
támogatásokkal együtt majdnem 300 millió forintos nagyságrendben jutottak támogatáshoz
a civil szervezetek. Nagyon örül annak, hogy a Központtól kapnak kimutatást arról, hogy a civil
szervezetek nem piaci áron számolva milyen szolgáltatást nyújtottak a városnak csak a
Központon keresztül. Jó lenne, ha a Sportközponttól is kapna egy ilyen jellegű kimutatást, mert
a tájékoztatóból látható, hogy sportrendezvényeken is jelentős mennyiségű szolgáltatást
teljesítettek a civil szervezetek.
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Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 10 óra 51 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nemrég volt az autisták napja. A rendezvényen a Szekszárdi
Kutató-Mentő Egyesület hat tagja közreműködött frissítő sátor felállításával,
forgalomszabályozással és ehhez hasonló egyéb tevékenységgel. Jelzi a közművelődési és civil
kapcsolatok referensének, hogy ha van bármilyen városi rendezvény, akkor az egyesület
szívesen teljesít szolgálatot, de ehhez fontos, hogy értesüljenek a rendezvényekről.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 10 óra 52 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: A tájékoztatóba be tudta csatolni
a Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület beszámolóját. Nagyon örülne annak,
ha a Kutató-Mentő Egyesülettől is kapna év elején egy beszámolót azokról az előző évi
tevékenységekről, amelyeket az egyesület a város és a közjó szolgálatában végzett.
Szegedi Attila bizottsági tag: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a hétvégi fogathajtó napon
szintén ott lesz az egyesület.
Kővári László elnök: Nagyon örül annak, hogy az önkormányzat és a Civil Kerekasztal meg
tudott egyezni egymással, és létre tudott jönni egy mindkét fél által elfogadott
együttműködési megállapodás.
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 161/2018. (IV.24.)
határozata
a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Civil Koncepció 2017. évi
megvalósulásáról szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

37. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
54
0424jkv

(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Kővári László elnök: A Szekszárdi Rendőrkapitányság képviselője nem jelent meg az ülésen.
Ennek ellenére javasolja a beszámoló elfogadását.
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 162/2018. (IV.24.)
határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárdi
Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. április 26.
Kővári László elnök

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 10 óra 54 perckor berekeszti. A bizottság
zárt ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök
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Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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