SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-2/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. január 25. napján (csütörtökön) 8 óra 45 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános
ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

dr. Mezei László bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr.
Ludas
Gabriella
jogi
referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezető igazgatója
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 45 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „’Megbízási szerződés
a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt keretében, a Szekszárd, Wigand
tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére’
tárgyú pályázati eljárás eredménye” tárgyú írásbeli, valamint a „42/2018. (I.23.) számú
határozat visszavonása” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a bizottság
vegye le napirendjéről a „Varga Sándor közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme”
tárgyú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(32. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének jóváhagyására
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
3. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett
kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
4. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
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5. napirendi pont:
Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
7. napirendi pont:
Javaslat JETA pályázat benyújtására
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
9. napirendi pont:
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
42/2018. (I.23.) számú határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
12. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi
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alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez
(32. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 43/2018. (I.25.)
határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének kérelméről
lízingszerződés megkötésével kapcsolatban
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „A Szekszárdi Diákétkeztetési
Kft. ügyvezetőjének kérelme lízingszerződés megkötéséhez”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének jóváhagyására
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
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dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 44/2018. (I.25.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes
közbeszerzési tervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett
kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására
(35. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 45/2018. (I.25.)
határozata
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a Modern Városok
Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett
kiviteli munkái tárgyában
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Modern Városok
Programban megvalósítandó Szekszárdi Sportuszoda komplett
kiviteli munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása
(36. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Ismerteti az előterjesztést.
Gyurkovics János bizottsági tag: Lehet tudni, hogy a Bátaszéki út mentén beépítésre szánt
terület konkrétan hol található?
Szegedi Attila bizottsági tag: Az a baj, hogy nem lehet tudni, hogy a Bátaszéki úton milyen
terület terhére kívánja ezt az önkormányzat pótolni.
Kővári László elnök: Adott esetben lehet, hogy az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra
kellene javasolni. A Közgyűlésen pedig fel lehet tenni ezt a kérdést.
Szegedi Attila bizottsági tag: Kérdezi az elnök úrtól, hogy felteszi-e a bizottság nevében ezt a
kérdést a Közgyűlésen.
Kővári László elnök: Igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: Magántulajdonosok terhére nem szabad ezt bevállalni.
Herr Teréz főépítész: Nem kell az önkormányzatnak csereterületet felajánlania. Nem ajánl fel
semmit tulajdonba, kizárólag a módosítási szándékkal párhuzamosan kell módosítani egy
területet.
Kővári László elnök: Önkormányzati területet?
Herr Teréz főépítész: Nem kell, hogy önkormányzati terület legyen.
Kővári László elnök: Furcsának találja, hogy valakinek a tulajdona terhére kötelezettséget
vállal az önkormányzat.
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Herr Teréz főépítész: Úgy gondolja, hogy ez nem jelent különösebb problémát. A Bátaszéki út
menti területek belső végei beépítésre szánt területként vannak kijelölve. Véleménye szerint
a problémának nincs realitása.
Szegedi Attila bizottsági tag: De egy idő után lehet realitása. Adott esetben a terület
tulajdonosa sokkal kedvezőtlenebb feltételek mellett tud majd tárgyalni a potenciális vevővel.
Herr Teréz főépítész: Ettől nem kell tartani, ugyanis azt a területrészt vissza kell minősíteni az
önkormányzat saját Ipari Parkja miatt.
Kővári László elnök: Véleménye szerint csak akkor kellene a határozati javaslatot elfogadásra
javasolni a Közgyűlésnek, amennyiben a módosítás a területen érintett tulajdonosok
rendelkezési jogát nem korlátozza.
Herr Teréz főépítész: A rendezési terv ezt nem tudja kezelni.
Kővári László elnök: A rendezési terv lehet, hogy nem tudja kezelni, de a jog igen.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha a rendezési terv jogilag nem tudja rendezni ezt az
ellentmondást, akkor a bizottság a szándékát nem fogja tudni véghezvinni.
Kővári László elnök: Korábban is adódott már probléma. Példaként hozza fel, hogy az
Aranyfürt Kft. eladott egy utat, aminek következtében a gazdák nem tudnak lejárni Őcsénybe.
Milyen alapon adta el a cég azt az utat? Az az út Őcsény felé mindig közforgalmú út volt. Ezzel
kapcsolatban megkérte a polgármester urat, hogy folytasson egyeztetéseket.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha a rendezési terv alapján nem kezelhető a helyzet, akkor
nemmel fog szavazni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a módosítás nem korlátozhatja a területen
érintett tulajdonosok rendelkezési jogát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 3
igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 46/2018. (I.25.)
határozata
településrendezési
eszközök
2018/1.
sz.
részleges
módosításáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2018/1. sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja,
amennyiben a módosítás a területen érintett tulajdonosok
rendelkezési jogát nem korlátozza.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat működési célú támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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 47/2018. (I.25.)
határozata
működési célú támogatás nyújtásáról a Szekszárdi Turisztikai
Non-Profit Kft. részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat működési célú
támogatás nyújtására a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására
(2. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: 100%-os támogatásról van szó?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen.
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 48/2018. (I.25.)
határozata
az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az Utcai szociális
munka finanszírozási szerződés aláírására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat JETA pályázat benyújtására
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztést hosszú egyeztetés előzte meg azzal kapcsolatban,
hogy mire tudja majd az önkormányzat benyújtani a pályázatot. A pályázat szerkezetében
változás következett be. Az önkormányzat szeretett volna önerő pályázatokat benyújtani. A
lehetőségeket kielemezte a hivatal, de sajnos egyik esetben sem lehet kihasználni ezeket a
lehetőségeket. Ezt követően nézte meg a hivatal az egyéb fejlesztési célokat.
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 49/2018. (I.25.)
határozata
JETA pályázat benyújtásáról
9
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat JETA pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Javaslat a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Varga András osztályvezető: Egy 10 millió forint értékű pályázati lehetőségről van szó. A
pályázat több elemből áll: az önkormányzat egyrészt zárkerti út felújítására kíván pályázni,
illetve egy millió forint értékben szeretne egy gyümölcsös kertet létrehozni. Elmondja, hogy
körte és alma típusú gyümölcsöket szeretne telepíteni az önkormányzat.
Kővári László elnök: Ez a pályázat kapcsolódik a kormány által indított törekvéshez?
Varga András osztályvezető: Ebben az esetben pont erről van szó. A pontozási rendszerben
előnyt élveznek azok a települések, ahol a lakosságszám nem éri el a 10.000 főt.
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 50/2018. (I.25.)
határozata
a „Zártkert Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Zártkert
Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök
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9. napirendi pont:
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására
(26. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: 15 millió forint mire lesz elég?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: A legtöbb
nyílászáró cserére kerül sor, valamint egy-két helyen sor kerül a homlokzat javítására és
festésére is. A pályázat csak olyan tevékenységeket támogat, amelyek nem
engedélykötelesek. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén felvetették, hogy szigetelni
kellene ezeket a házakat. Véleménye szerint ennél alapvetőbb dolgokat kellene javítani.
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 51/2018. (I.25.)
határozata
az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása”
című pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az EFOP-2.4.2-17
kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati
felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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 52/2018. (I.25.)
határozata
a Tolna Megyei Méhész 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 Tolna
Megyei Méhész Egyesület méhészeti rendezvény lebonyolítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. február 17.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
42/2018. (I.23.) számú határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Visszahallgatta a bizottság korábbi ülésének hanganyagát. Az ülésen
elmondta, hogy szeretné, ha a bizottság az előterjesztést tárgyalásra javasolná a
Közgyűlésnek, ám végül a határozati javaslatot szavaztatta meg. Erre tekintettel javasolja,
hogy a bizottság vonja vissza a 42/2018. (I.23.) számú határozatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 53/2018. (I.25.)
határozata
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a 42/2018. (I.23.) határozat visszavonásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 42/2018. (I.23.) számú
bizottsági határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az „OLAF jelentés kikérése a Szekszárdon az
Elios Kft. által megvalósított közvilágítás korszerűsítése miatt” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 54/2018. (I.25.)
határozata
OLAF jelentés kikéréséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „OLAF jelentés kikérése a
Szekszárdon az Elios Kft. által megvalósított közvilágítás
korszerűsítése miatt” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
keretében, a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(26. számú bizottsági 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 55/2018. (I.25.)
határozata
az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt keretében, a
Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők építési munkáihoz
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú
pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Megbízási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2017-0001
azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatti rendelők
építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzésére vonatkozó feladatok ellátására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
tette;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel (7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 2.) kössön szerződést a TOP-6.6.1-15-SE1-201600001 azonosító számú projekt terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. január 29.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 58 perckor berekeszti.
K.m.f.
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Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Ludas Gabriella
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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