SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-3/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. február 19. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Kajos Nikolett aljegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére a „Közterülethasználati díj mellőzése iránti kérelem” tárgyú írásbeli előterjesztést.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította
a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
"Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és vagyonvédelmi feladatok ellátására a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság 7100
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti épületében és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti épületében" tárgyában
kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
2. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti
meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézményeinél külső
takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
A Szekszárd 01622/5 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének adásvétele
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat jóváhagyására
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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7. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10355 hrsz-ú út átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Dicenty Dezső utcát érintő telekalakítás
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos indítvány
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. II. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(29. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
15. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
16. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
"Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és vagyonvédelmi feladatok ellátására a
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság 7100
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti épületében és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti épületében" tárgyában
kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A Polgármesteri Hivatal két épületéről van szó. Az egyik a
Vörösmarty utca 5. szám alatt, a másik pedig a Bezerédj utca 1. szám alatt található. Az előbbi
épületben jórészt a Polgármesteri Hivatal kollégái vannak, addig az utóbbi épület a
kormányhivatalhoz tartozik. Amikor az épület átadásra került, akkor létrejött egy
megállapodás arról, hogy az önkormányzat az őrző-védő szolgáltatást tovább számlázza a
kormányhivatalnak. Így gyakorlatilag arra az épületre az önkormányzat csak az eljárást
folytatja le, a költségeket a kormányhivatal viseli.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 33 perckor. Szabó Balázs bizottsági tag
ugyanekkor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 49/2019. (II.19.)
határozata
a "Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és vagyonvédelmi
feladatok ellátására a Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság 7100
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám alatti épületében és a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 7100
Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti épületében" tárgyában
kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a
I.

Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és
vagyonvédelmi feladatok ellátására a Szekszárd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóság 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. szám
alatti épületében
II.
Vállalkozási szerződés teljeskörű személyi és
vagyonvédelmi feladatok ellátására a Tolna Megyei
Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 7100
Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti épületében
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot Hungária Security Service Kft. (1191
Budapest, Hamvas utca 7-9.) tette;
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Hungária Security Service Kft-vel (1191 Budapest,
Hamvas utca 7-9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

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

2019. február 21.
dr. Molnár Kata jegyző
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4. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti
meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 50/2019. (II.19.)
határozata
a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
tárgyában kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a „gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok”
tárgyú, értékhatár alatti meghívásos beszerzési pályázati
eljárást érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy
nem érkezett be érvényes ajánlat;
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás érvénytelenné nyilvánításáról.
Határidő:
Felelős:

2019. február 20.
dr. Molnár Kata jegyző
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le új
beszerzési eljárást.
Határidő:
Felelős:

2019. február 26.
dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő intézményeinél külső
takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázat eredménye
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 51/2019. (II.19.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő intézményeinél külső takarítási feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő Intézményeinél külső takarítási
feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot
tevő KT-Dinamic Kft-vel (7100 Szekszárd, Rákóczi F. utca 19.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2019. február 25.
dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(19. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 35 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Elmondja, hogy gyermekeknek tanít tornát a Gyakorló Iskolában.
Nagyon régóta nincs már nyújtójuk. A Tornaszövetséget többször próbálta már meggyőzni
arról, hogy adjanak nekik levetett szereket. Sajnos a selejtezésre váró eszközöknél sem
szerepel ilyesmi, viszont az egyetemi kar, ahol testnevelés képzés van, kivitte a nyújtóját a
méhtelepre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 52/2019. (II.19.)
határozata
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdése alapján engedélyezi
a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által kért nagy értékű
tárgyi eszköz selejtezését, és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
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Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
A Szekszárd 01622/5 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének adásvétele
(21. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 36 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: A bizottság még 2013-ban döntött erről a telekhatár rendezésről.
A kérelmező részéről nem történt azóta előrelépés a telekalakítás végrehajtása ügyében.
2018-ban készült el egy változási vázrajz, amely alapjául szolgál majd annak, hogy az
engedélyező hatóság, a kormányhivatal földhivatali osztálya jóváhagyja majd magát a
telekalakítási eljárást. A bizottság döntése óta eltelt már hat év, ezért célszerű lenne
felülvizsgálni a korábban megállapított minimális vételár összegét. Annak idején a bizottság
még 150 forintot határozott meg. Az önkormányzat minden egyes értékesítés előtt kötelezően
meg kell, hogy rendeljen egy forgalmi értékbecslést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy ez a
forgalmi értékbecslés többe kerül, mint a vételár.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 38 perckor. Jelen van 7 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján 200 forintot kellene
meghatározni. Javasolja a bizottságnak, hogy 200 forint/m2 összegben állapítsa meg a piaci
forgalmi értéket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 53/2019. (II.19.)
határozata
a Szekszárd 01622/5 hrsz-ú saját használatú út meghatározott
részének
telekhatár
rendezés
keretében
történő
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
9
0219jkv

melléklet 1.1.5. pontjában
hatáskörben eljárva

meghatározott

átruházott

1. fenntartja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 21/2013. (II.5.)
határozatában hozott döntését, amelyben hozzájárult a
mellékelt térképen jelölt, önkormányzati tulajdonban levő
Szekszárd 01622/5 hrsz-ú kivett saját használatú útnak a 2.
sz. mellékletben szereplő változási vázrajzon jelölt, 102 m2es területrésze telekhatár rendezés keretében történő
értékesítéséhez a Szekszárd 01622/6 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosa, Buczi János (7100 Szekszárd, Palánk 52.) részére
az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben
szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem lehet kevesebb
200,- Ft/m2 + ÁFA összegnél. Az értékesített terület 38 m2–es
részére vízvezetési szolgalmi jog kerül bejegyzésre a
01622/21 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára. Az
adásvétel létrejöttének feltétele a 01622/6 hrsz-ú ingatlanra
bejegyzett jelzálog jogosultjától (OTP Jelzálogbank Zrt.) a
telekalakításhoz való hozzájáruló nyilatkozat beszerzése.
A telekalakítási földhivatali eljárással, és az adásvétellel
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 31.
Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat jóváhagyására
(22. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Egy zártkerti ingatlan kapcsán van bejegyezve az
önkormányzatnak elővásárlási joga, még 1971-ből. Most értékesíteni kívánják ezt az ingatlant,
és így az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy kíván-e élni az elővásárlási jogával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 54/2019. (II.19.)
határozata
a Szekszárd 7042 hrsz-ú ingatlant terhelő, SZMJV
Önkormányzatát illető elővásárlási jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.15. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva utólagosan jóváhagyja a Szekszárd 7042
hrsz-ú, 1078 m2 alapterületű, szőlő és gazdasági épület művelési
ágú ingatlant terhelő, SZMJV Önkormányzatát illető elővásárlási
jog gyakorlásáról szóló, a polgármester által előzetesen megtett
lemondó nyilatkozatot.
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 10355 hrsz-ú út átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(27. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Kérelmező a Csötönyi völgy jobboldali ágán több ingatlant is
felvásárolt, köztük egy önkormányzati utat is, mivel az az útszakasz ezeknek az ingatlanoknak
a megközelítését szolgálta. Maradt viszont még egy önkormányzati út, amely szintén nem
szolgál már közcélt. Ennek a vételére tett ajánlatot a kérelmező. Ebben az esetben is meg
kellene határozni egy minimál árat.
Kővári László elnök: Javasolja a bizottságnak, hogy 200 forint/m2 összegben állapítsa meg a
piaci forgalmi értéket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 55/2019. (II.19.)
határozata
11
0219jkv

a Szekszárd 10355 hrsz-ú kivett közút átminősítéséről és
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt önkormányzati
tulajdonban levő 10355 hrsz-ú kivett közút magánúttá
történő átminősítését követő értékesítéséhez a szomszédos
10423 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Heimann Zoltán (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 4/b.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi
értéken, amely nem lehet kevesebb 200,- Ft/m2 + ÁFA
összegnél.
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlant – a magánúttá történő átminősítést követően sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már
nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Ács Rezső polgármester

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

2019. december 31.
Ács Rezső polgármester

8. napirendi pont:
Dicenty Dezső utcát érintő telekalakítás
(31. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Dicenty Dezső utca folytatásában újabb telkeket szeretnének
kialakítani magánszemélyek. Ennek kapcsán a Rendezési Terv jelöl egy feltáró utat. Ahhoz,
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hogy ezek a telkek kialakíthatóak legyenek, ki kell alakítani egy feltáró utat. Ennek kapcsán a
magánszemélyek átadnák az önkormányzat részére ezeket a területeket, gyakorlatilag
ajándékozás címén. Viszont az utcában magánberuházás keretében valósultak meg az építési
telkek. Annak idején a magánberuházóval kötött az önkormányzat egy megállapodást az utak
kialakításáról. Ez nem teljesen történt meg. Ezért az ajándékozási szerződésben célszerű lenne
előírni bizonyos feltételeket, mint, hogy az önkormányzat nem vállal az útépítéssel, egyéb
csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítás-kiépítéssel kapcsolatban kötelezettségeket. Az ezzel
kapcsolatos költségek a magánszemélyeket terhelnék a jövőben is, attól függetlenül, hogy az
önkormányzat átveszi a területeket.
Kővári László elnök: Ezekkel a feltételekkel támogatható a telekalakítás.
Máté Péter bizottsági tag: Annak idején, amikor a Rozsnyai utca kialakításra került, akkor az
utcában levő telkek tulajdonosai alkottak egy építőközösséget. Ez a közösség megépítette a
közműveket, majd ezután nagy nehezen átadta a városnak. Ha most támogatják ezekkel a
feltételekkel a telekalakítást, akkor még a végén a városnak kell megépítenie az utat.
Kővári László elnök: Ezért kerültek bele a határozati javaslatba is a feltételek.
Varga András osztályvezető: Ha a szerződésben benne lesznek a feltételek, az ad majd
valamilyen támpontot.
Máté Péter bizottsági tag: Miért nem a készet veszi át az önkormányzat, úgy, ahogyan a
Rozsnyai utcában is?
Varga András osztályvezető: Mert így nem tudnának telkeket kialakítani.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Hogy nem tudnának?
Varga András osztályvezető: Nincs közterület csatlakozás.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Felettük is így kerültek kialakításra a telkek.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha nincs közterület csatlakozás, akkor nem tudják megközelíteni
a telkeket.
Varga András osztályvezető: Nem egy új út kialakításáról van szó. Van egy meglévő út, amely
az önkormányzat tulajdonában van. Most ehhez csatlakozna hozzá két telek szélességnyi
útszakasz telek-kiegészítés keretében.
Máté Péter bizottsági tag: Bele lehet-e írni a szerződésbe, hogy az önkormányzat csak a
területet veszi át, és, hogy a területen semmit nem végez el, valamint, hogy a telektulajdonos
által elvégzett dolgok az önkormányzat tulajdonába kerülnek?
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Varga András osztályvezető: Bele lehet írni, de kérdés, hogy mennyire lehet ezt majd
betartatni. Elmondja, hogy amihez csatlakozik az út, az nem szilárd útburkolatú, hanem
zúzalékos.
Máté Péter bizottsági tag: Anélkül nem lehet kialakítani a telkeket?
Varga András osztályvezető: Kell közterület kapcsolat.
Máté Péter bizottsági tag: Nem lehetne, hogy előbb csinálják meg az utat?
Kővári László elnök: De ki csinálná meg?
Máté Péter bizottsági tag: Aki a tulajdonos.
Varga András osztályvezető: De nem egy meglévő útról van szó. Akkor lesz külön helyrajzi
számmal bíró út, ha a telekalakítás végbemegy.
Kővári László elnök: Nem szabad megakadályozni a telekalakítást. Bele kell tenni kikötést,
amelyre lehet majd hivatkozni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 56/2019. (II.19.)
határozata
a Dicenty Dezső utcát érintő telekalakítás és ajándékozási
szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.1. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. jóváhagyja a Mózsik Zsolt földmérő által készített, E257/2018. számon záradékolt, az előterjesztés 1. sz.
mellékletet képező, a szekszárdi 977/3, 982/8, 983/1-2, 984
hrsz-ú földrészletek összevonásáról, megosztásáról,
határrendezéséről készült változási vázrajzot.
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök
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2. jóváhagyja az 1. pont szerinti változási vázrajz ingatlannyilvántartási átvezetéséhez kapcsolódó megállapodást,
továbbá ajándékozási szerződést, az alábbi feltételekkel:




a telekalakítás során kialakításra kerülő 977/3 hrsz-ú
kivett közút megnevezésű ingatlannal közvetlen határos
982/8, 983/3,4,5 985/5, 984/4, 984/2 hrsz-ú
földterületek tulajdonosai az Önkormányzattal szemben
út, járda, közművek, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés
kiépítése, közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások
biztosítása tekintetében követelést nem támasztanak
amennyiben az Önkormányzat az érintett területen út,
járda, közművek, közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés
kiépítését elvégzi, úgy a 982/8, 983/3,4,5 985/5, 984/4,
984/2 hrsz-ú földterületek tulajdonosai – külön
megállapodás alapján – vállalják az ingatlanjaikra jutó
költségek megfizetését.

Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Kővári László elnök

3. felhívja a polgármestert a változási vázrajz, a közös tulajdon
létrehozásáról szóló megállapodás, valamint az ajándékozási
szerződés fenti feltételekkel történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 15.
Ács Rezső polgármester

9. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos indítvány
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A kérelmező január 31-e előtt megkereste. Jelezte a kérelmezőnek, hogy
reagálnia kellett volna a bizottság döntésére. Ennek következményeként írta azt a levelet,
amely az előterjesztéshez van mellékelve. A kérelmező azt kérte tőle, hogy két hét haladékkal
hatályosuljon a bizottság döntése, mert most van folyamatban az elektromos
töltőállomásokhoz kapcsolódó szabályozás országosan. Ma reggel járt a helyszínen, és most is
azt tudja mondani, hogy a táblák feleslegesek ott. A hatóság döntésével viszont nem tud
egyetérteni, mert véleménye szerint nem állhat oda bárki. A Szent László utcában több olyan
parkoló is van, ahol valaki tiltja a parkolást, holott azok tényleg olyan parkolók, ahol bárki
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megállhatna. Ebben az esetben viszont nem lehet megállni a töltőnél. A másik oldalon bal oldal
felől kapubejáró van. Egyedül jobb oldalon van olyan terület, amely közforgalom számára
bármikor igénybe vehető. Nem érti, hogy miért áll meg úgy valaki, hogy megakadályozza a
töltőhöz való behajtást. Kérelmező és az önkormányzat végig partnerei voltak egymásnak a
töltőállomás kiépítésében. Nem érti, hogy a hatóság miért mondja azt, hogy ez a terület bárki
számára használható.
Máté Péter bizottsági tag: A parkoló egy útcsatlakozás. Az útcsatlakozás pedig olyan, mint egy
kapubejáró. A kapubejáró elé sem áll oda senki.
Kővári László elnök: A kérelmezőnek konfliktusa van egy szomszéddal.
Máté Péter bizottsági tag: Az illető igazából az egész utcát lezáratná.
Kővári László elnök: Ha a táblák levételre kerülnének, akkor egészen a következő
útkereszteződésig bárki megállhat ott.
Máté Péter bizottsági tag: A bizottság múltkor kifogásolt egy elszállítással kapcsolatos táblát
azon a területen. Megnézte, és az a tábla levételre került. Törvény szabályozza, hogy a nagy
parkolóknál hány darab töltőállomást kell létesíteni. Így lesz a Tesco áruháznál és az
Intersparnál is. A kérelmező úttörő akart lenni a töltőállomás kiépítésében.
Kővári László elnök: Nem tudja, hogy lejárt-e a két hetes haladék, amelyet a kérelmező kért.
Kérelmező szerint ugyanis készül egy rendelettervezet elektromos töltőállomásokhoz
kapcsolódó közlekedési témában. Ezért jelezte akkor a hivatalnak, hogy várjanak két hetet
ezzel az előterjesztéssel.
Varga András osztályvezető: Az állásfoglalás arra vonatkozhat, hogy közterületen lett kiépítve
parkoló. Erre kért engedélyt a kérelmező. Ez alapján oda beállhat bárki, nemcsak az, aki tölteni
szeretné az autóját.
Máté Péter bizottsági tag: Van lehetőség a terület bérlésére is.
Varga András osztályvezető: 67.000 forint lenne egy évben.
Kővári László elnök: Véleménye szerint olyan szabályok lesznek a rendeletben, amelyek
megtiltják például a töltőállomás előtti megállást.
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Varga András osztályvezető: Táblától függetlenül most sem lehet ott megállni. A
parkolóhelyre viszont beállhat bárki.
Kővári László elnök: A bizottság döntésében azt kellene megfogalmazni, hogy erre a területre
parkolóhely kiépítésére kapott engedélyt a kérelmező, és, hogy a töltőállomás a mai napig
sem működik még hivatalosan, így a bizottság a korábbi határozatát fenntartja. Ha pedig
születik egy országos szintű szabályozás, akkor a bizottság megtárgyalhatja újból a kérelmet.
Legszívesebben elnapolta volna a kérelem tárgyalását, de a kérelmező írhatott volna korábban
is egy levelet, a bizottsági döntés kézhezvételét követően egyből.
Varga András osztályvezető: Fel kellene hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy nem jogosult
ezeknek a parkolóknak a kizárólagos használatára.
Máté Péter bizottsági tag: Közterületről van szó, amelyet nem vett meg a kérelmező. Parkoló
kialakítási engedélyt kért közterületen.
Märcz László igazgatóságvezető: Ezt semmilyen állásfoglalás nem fogja átminősíteni.
Közforgalom számára megnyitott parkolóról van szó.
Máté Péter bizottsági tag: A tájékoztató levélben ezt le kell írni a kérelmezőnek.
Märcz László igazgatóságvezető: Akkor oldódna meg a helyzet, ha a két szomszéd kibékülne
egymással.
Máté Péter bizottsági tag: A Béri Balogh Ádám utca 12-38. szám előtti szakaszon a lakók a
parkolásnál a felfestett csíkra állnak rá, mert az ott parkoló idegenek máskülönben
összekarcolják az autóikat. Elmondja, hogy a kórháznál levő fizető parkolók üresen állnak, az
összes többi hely a környéken meg zsúfolásig tele van. Állítólag a közterület-felügyelők járnak
arra, de csak készítenek egy-két fényképet és mennek tovább.
Märcz László igazgatóságvezető: Ehhez képest rendszeresen jönnek panaszkodni az emberek,
hogy a közterület-felügyelők megbüntetik őket.
Varga András osztályvezető: Volt egy türelmi időszak, ugyanis január végén jár le a lakóknak
a parkolási kártyájuk. Nagyon sokszor az ott lakók lettek megbüntetve, mert elfelejtették
kiváltani az új kártyájukat.
Máté Péter bizottsági tag: A lejárt kártya miatt nem kellene akkor egyből büntetni.
Varga András osztályvezető: Nem kell már kitenni a kártyát, mert a rendszerből lehet látni,
hogy van-e az illetőnek.
Kővári László elnök: Úgy gondolja, hogy nagyon szűkek a parkolók.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem is érti, hogy miért így vannak kialakítva a parkolók. A piacnál
például se befordulni, se kifordulni nem lehet.
Kővári László elnök: Ez a szabványméret.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez nem szabvány.
Máté Péter bizottsági tag: Belefér a szabványba.
Kővári László elnök: Tekintettel arra, hogy az épület előtt kialakított parkolók közterületi
parkolóknak minősülnek, javasolja, hogy a bizottság tartsa fenn a 406/2018. (XII.11.) számú
határozatban foglaltakat. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel az indítványozó
figyelmét arra, hogy a kialakított parkolók kizárólagos használatára nem jogosult.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 57/2019. (II.19.)
határozata
a Szluha Gy. u. 7. számú ingatlan előtti forgalmi rend
felülvizsgálatával kapcsolatos indítványról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Szekszárd, Szluha Gy. u. 7. számú ingatlan előtti
útszakasz forgalmi rendjével kapcsolatos indítványt és –
tekintettel arra, hogy az épület előtt kialakított parkolók
közterületi parkolóknak minősülnek – fenntartja a 406/2018.
(XII.11.) számú határozatban foglaltakat. A Bizottság felhívja az
indítványozó figyelmét arra, hogy a kialakított parkolók
kizárólagos használatára nem jogosult.
Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 58/2019. (II.19.)
határozata
a Borvidék Futóegyesület igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII.20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Borvidék Futóegyesület „SIXÁRD
Zártpályás Ultrafutóverseny” elnevezésű rendezvényének
lebonyolítása kapcsán benyújtott, az igénybevételi díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul az
igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Tájékoztató a MAHIR Cityposter Kft. 2018. II. félévi reklám-rendszergazdai tevékenységéről
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Kié ez a cég?
Máté Péter bizottsági tag: Ezt nem tudja megmondani.
Kővári László elnök: Javasolja az adatszolgáltatás elfogadását az abban foglalt pénzügyi
tartalommal együtt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 59/2019. (II.19.)
határozata
a
MAHIR
Cityposter
Kft.
reklám-rendszergazdai
tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet 16. § 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján eljárva, a MAHIR Cityposter Kft. – 2018. II. félévre
vonatkozó
reklám-rendszergazdai
tevékenységének
vonatkozásában előterjesztett – adatszolgáltatását, az abban
foglalt pénzügyi tartalommal együtt elfogadja, és hozzájárul a
díjfizetéshez szükséges számla kibocsátásához.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(25. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 60/2019. (II.19.)
határozata
a Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a 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:

2019. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
A Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 61/2019. (II.19.)
határozata
a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület közterület-használati díj
mellőzésére vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület egyedi tervezésű könyves
szekérről történő könyvárusítás kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Märcz László igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(29. 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 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 62/2019. (II.19.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2019. évi Bizottsági Kerete terhére 100.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.
részére
az
Eger-Szekszárd
Bikavér
Párbaj
megrendezésére;
Határidő:
Felelős:

2.

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére, valamint a költségvetési rendelet
elfogadását követően a támogatási összeg átutalására;
Határidő:
Felelős:

3.

2019. február 19.
Kővári László elnök

2019. március 14.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 14.
Ács Rezső polgármester
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15. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A Hegyközség Szekszárd elnöke támogatási kérelmet nyújtott be a
Szekszárdi Borvidéki Borverseny rendezvényének megrendezésére. Ezen az eseményen kerül
kiválasztásra a „Szekszárd Város Bora” díjazottja is. Elmondja, hogy ezt a kezdeményezést több
település is átvette, például Pakson és Medinán is kiválasztják a település borát.
Máté Péter bizottsági tag: A „Szekszárd Város Bora” díj véleménye szerint igen magas rangot
jelent.
Kővári László elnök: Mészáros Pál boraival például minden versenyen aranyérmet szerez az
országban.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Amikor múltkor Budapesten járt, a vendéglátóhelyen Mészáros
bort ajánlottak neki fogyasztásra, igaz nagyon magas áron.
Máté Péter bizottsági tag: Jó lenne, ha lehetne szabályozni, hogy a borokat maximum dupla
áron árulhassák a vendéglátóhelyeken. Márkaboltokat kellene több helyen létrehozni az
országban a borászoknak, akár külön, akár összefogva, annak érdekében, hogy normál áron
jussanak hozzá az emberek mindenhol. Van olyan étterem Budapesten, amely a 3.000 forintos
bort 11.000 forintért árulja.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 63/2019. (II.19.)
határozata
a Hegyközség Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2019. évi Bizottsági Kerete terhére 200.000,- Ft
támogatást nyújt a Szekszárdi Hegyközség részére a
Szekszárdi Borvidéki Borverseny rendezvényének
megrendezésére;
Határidő:

2019. február 19.
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Felelős:
2.

Kővári László elnök

felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére, valamint a költségvetési rendelet
elfogadását követően a támogatás átutalására;
Határidő:
Felelős:

3.

2019. március 14.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

felhívja a polgármestert a támogatói okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 14.
Ács Rezső polgármester

16. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 64/2019. (II.19.)
határozata
Fejes Istvánné közterület használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 4/2019. (II.5.) önkormányzati rendelet 15. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Fejes
Istvánné virágárusítás kapcsán benyújtott, a közterület
használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és
hozzájárul a közterület használati díj mellőzéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2019. február 19.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 07 perckor berekeszti.
K.m.f.
Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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