SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-1/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. január 15. 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
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Dési Ildikó közbeszerzési referens
Kelemen Marianna beruházási és műszaki
ügyintéző
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívott:

Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

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: Boldog új évet kíván mindenkinek. 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 az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A T-BUILD Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme;

-

Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására;
- A „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati
program jóváhagyása.
Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítésekkel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a
bizottság 6 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és
hőenergetikai rendszerének áttervezésére, épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2018. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi
beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
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5. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2019. évi bérleti díjára
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
A T-BUILD Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
11. napirendi pont:
A „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati program
jóváhagyása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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12. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
13. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és
hőenergetikai rendszerének áttervezésére, épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a felhívásra a
benyújtásra nyitva álló határidőn belül egy darab ajánlat érkezett a Trio-Cord Kft-től. Ez a cég
készítette a korábbi energetikai tervet is. A Modern Városok Program költségvetése megfelelő
fedezetet nyújt a tervezési feladatokra.
Kővári László elnök: A műszaki fejlesztés során lehet, hogy két év múlva el kell bontani
mindent, és újra kell majd terveztetni valamit?
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Az uszoda az idei évben el fog készülni. A Modern Városok
Program keretében szóba került, hogy megépül a Paks-Szekszárd távhővezeték, amely egy
sokkal olcsóbb energiaforrást biztosítana. Amikor a beruházás szóba került, akkor erről a
távhővezetékről még nem volt szó. Most viszont meg kell vizsgálni azt is, hogy a
távhővezetékkel nem lehetne-e sokkal olcsóbban működtetni az uszodát, mint a korábban
megtervezett rendszerrel. Nagyon fontos, hogy a város hatékonyan működtesse az uszodát,
ezért fontos megvizsgálni az összes lehetőséget.
Kővári László elnök: Többször jár az uszoda felé. Látja, hogy halad az építkezés. A tervek
szerint év végére átadásra is kerül. A távhővezetékről viszont még semmit sem lehet tudni, így
azt sem, hogy meg fog-e valósulni. Nem tudja, hogy a kettő össze tud-e kapcsolódni.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Nemcsak a távhőt, hanem a hőszivattyút, és minden mást
is meg fog vizsgálni a nyertes cég.
Rácz Zoltán bizottsági tag: 2014-ben készült el a terv. Ha egy 2014-es tervnél nem lett
megvizsgálva a gáz és a távhő, akkor kérdéses, hogy mit csinált a tervező. Állítja, hogy egy
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rossz tervről van szó. Olyasvalamire szeretne az önkormányzat tanulmánytervet készíteni,
amiről nem lehet tudni, hogy micsoda, mi lesz, és hogy lesz. A mai napig senki nem látott a
Közgyűlés tagjai közül gazdaságossági számítást. Perli már másfél éve a gazdaságossági
számítást. Terveztet valamit a város távhőre, majd utána megint széttárják a kezüket, ha új
helyzet áll elő. Mérhetetlenül rossznak érzi az egész dolgot, és nem tartja megfelelőnek az
egész előkészítési munkát. Egyébként olyan pletyka terjed a városban, hogy ez a házi
tervezőcsapat nagyon erősen kétségbe vonhatóan került a városi vérkeringésbe. Az egészet
elfogadhatatlannak tartja, és vizsgálat lefolytatását javasolja.
Máté Péter bizottsági tag: Azt kérdezi Rácz Zoltán bizottsági tagtól, hogy melyik
tervezőcsapatra gondol.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Az uszodát egy budapesti cég, az MCM-96. Kft. tervezte.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez esetben elnézést kér, és visszavonja, amit mondott. Hogy került
ez a pesti társaság ebbe a beruházásba?
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Elmondja, hogy 2014-ben még nem dolgozott a hivatalban,
de úgy tudja, hogy ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot a tervezésre. 2017-ben azért kellett
átdolgozni a terveket, mert az építészi engedélyezés szempontjából több jogszabály is
megváltozott.
Máté Péter bizottsági tag: A közbeszerzési referensnek nem az a dolga, hogy megvédje az
uszoda volumenét. Véleménye szerint az előterjesztésről kellene beszélni. Az előterjesztés
arról szól, hogy az önkormányzat megbíz egy tervező céget, amely cég felülvizsgálja, hogy az
uszoda fűtési energiája milyen forrásból legyen megoldva. Ebbe beletartozik a geotermikus
energiától kezdve minden. Erről kellene most szavazni. Mást nem itt kellene megvitatni.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Műszaki szakemberek tettek javaslatot a felülvizsgálatra.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Egy 2014-es tervről van szó, amelyet 2017-ben felülvizsgáltak. Most
ugyanaz a cég lesz megint megbízva?
Dési Ildikó közbeszerzési referens: 2017-ben az energetikai tervek nem lettek felülvizsgálva,
csak az uszoda építési tervei.
Máté Péter bizottsági tag: A paksi távhőtől most el kell vonatkoztatni. Energiaracionalizálásról
van most szó. Az lesz megvizsgálva, hogyan lenne a leggazdaságosabb az energiaellátás.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Nem hiszi, hogy öt évvel ezelőtt nem körültekintő
energiagazdálkodási terv készült.
Máté Péter bizottsági tag: Az előterjesztés nem erről szól, hanem arról, hogy az önkormányzat
elkészíttet egy energiaracionalizálási tervet. Ezt vagy elfogadja a bizottság, vagy nem. Mást
nem tud a bizottság megváltoztatni.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ez tiszta sor. Véleménye szerint egy független szakértőt kellene
megbízni. Meg kell vizsgálni, hogy a tervező rendesen megcsinálta-e a terveket. Ha a tervek
rendesen el lettek készítve, akkor pedig ki kell választani a legjobb megoldást, és csak utána
kellene döntést hozni.
Kővári László elnök: A bizottság nem tudja eldönteni, hogy valaki független-e vagy sem. Úgy
tudja, hogy ez a cég tett egyedül ajánlatot.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Független tervezőről van szó. Három cégnek küldött az
önkormányzat ajánlattételi felhívást. Egy cég egyáltalán nem tett ajánlatot, a másik pedig az
ajánlattételi határidő lejártát követően, így azt nem lehet figyelembe venni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 1/2019. (I.15.) határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos Sportuszoda és
kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének
áttervezésére, épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció
elkészítésére 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 „Tervezési szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos Sportuszoda és
kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai
rendszerének áttervezésére, épületgépészeti kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő „Trio-Cord” Tervező, Kivitelező
és Szolgáltató Kft. (9022 Győr, Pálffy M. u. 2.) kössön
szerződést.
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről.
Határidő:
Felelős:

2019. január 18.
Dr. Molnár Kata jegyző

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

2019. január 25.
Ács Rezső polgármester

2. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2018. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett
tevékenységéről
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 49 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Köszönti a Zöldtárs Alapítvány elnökét. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni a beszámolót.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: Az alapítvány január elején megküldte a bizottság
részére a rövid, vázlatos összefoglalót a Szekszárdi Klímakör 2018. évi tevékenységéről.
Szeretné kihangsúlyozni, hogy ez az összefoglaló csak vázlatpontos. Ha minden le lenne
részletesen írva, akkor egy körülbelül 60-80 oldalas anyagot olvasna a bizottság. Csak az áprilisi
konferencia klímaanyaga több, mint 10 oldal. A Szekszárdi Klímakör koordinátora a Zöldtárs
Alapítvány. Nagyon mozgalmast évet zártak tavaly. Szeretné kiemelni, hogy meg tudták hívni
a zöld ombudsmant a szokásos klímakonferenciára. Elmondja, hogy az önkormányzattal közös
pályázatot adtak be az autómentes napra, ahol bővítették a repertoárt, ugyanis nemcsak
iskolásoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak szerveztek autómentes napot, hanem egy
szombati nap keretében a felnőtteknek is. A pályázati pénzből több, mint 50 ajándékot
rendeltek, de 10 ajándékot még mindig nem vettek át a nyertesek, így úgy döntöttek, hogy
legközelebb kevesebb ajándékot adnak. Elmondja, hogy Szekszárdot egy nagy megtiszteltetés
érte. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ugyanis elindított egy magyarországi
klímajövő programot, amely négy-öt éves lesz. Ennek a programnak a végén a minisztérium
letesz az asztalra egy olyan anyagot, amely arról fog szólni, hogy Magyarország hogyan nézzen
szembe a Kárpát-medencében a változásokkal. A minisztériumban ezzel kapcsolatban volt egy
tanácskozás november közepén, ahova az önkormányzatok közül csak a szekszárdi kapott
meghívást. A rendezvényen beszámoltak arról, hogy az elmúlt években milyen tevékenységet
végeztek a Szekszárdi Klímakörben. Az év végi utolsó program az évbúcsúztató túra volt.
Elmondja, hogy az időjárás kedvező volt a túrának, és körülbelül 150-160 fő vett részt rajta.
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Úgy gondolja, hogy jó az a tevékenység, amelyet végeznek, persze törekednek arra, hogy még
jobb legyen. Arra bíztatja a bizottság tagjait, hogy a különböző programokon, rendezvényeken
vegyenek részt. Az önkormányzat és a hivatal dolgozóinak a példamutatása jelentőséggel bír.
Javasolja, hogy a városi költségvetésben fixen legyen betervezve egy klímaalap.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 55 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy dr. Máté István képviselővel elutazott novemberben
Ljubljanába. Ez a város pár évvel ezelőtt elnyert egy díjat, amelynek kapcsán került sor arra a
rendezvényre, amelyre elmentek. Ennek keretében bejárták a várost, és megnézték, hogy a
közlekedés terén mit valósított meg a város. A belterületi városrészt elzárták a járművek elől,
és elektromos kisbuszokkal lehet csak közlekedni, amelyeket pedig ingyenesen lehet igénybe
venni. Sőt még a megvásárolt áru hazaszállítására is van lehetőség. Vannak olyan utcák, ahol
tömegközlekedés van, és mennek buszok, de mégis megoldották, hogy az út mindkét oldalán
legyen kerékpárút. A szembejövő járművek nagyon szépen kitérnek egymás elől. Sok P+R
parkolót létesítettek. Van egy lakossági kártya, amivel parkolni lehet, valamint pénzt is ki lehet
venni ezzel. 28 település képviseltette magát ezen a rendezvényen. Egy pesti önkormányzat
mondta neki, hogy a szekszárdi klímaprogramon belül a vízgyűjtők öntését nagyon jó ötletnek
tartják. Ma délután öttől hatig lesz az IBC tartályt elnyert személyeknek az előadás, amely
feltétele a pályázatnak.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek is
pozitív részvételt mutatnak. Úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy az emberek megértsék,
hogy miről is van szó, mert utána egyre nagyobb lesz a támogatottság.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Elmondja, hogy szívesen részt venne az összejöveteleken, de jelzi,
hogy nem kapott róla eddig semmilyen értesítést. Véleménye szerint a Modern Városok
Program erről kellett volna, hogy szóljon. Széleskörű információgyűjtéssel meg kellett volna
találni azokat a témákat, amelyek nyomán létre lehet hozni egy több, mint harmincmilliárdos
programot. Ebbe beletartoztak volna ezek a víztározók is.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy szervezeti változás is van a klímakör területén. Eddig
Horváthné Ibolya látta el a környezeti nevelés csoportjának vezetői feladatait, innentől viszont
a palánki iskola igazgatója fogja ellátni az ezzel kapcsolatos tevékenységet.
Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke: dr. Loósz Gergő a neve.
Kővári László elnök: Vannak a város tulajdonában lévő cégek, amelyeknek a vezetői lennének
hivatottak az aktív részvételre. Városi és lakossági érdekről van szó. Megköszöni a beszámolót
és a Zöldtárs Alapítvány munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 2/2019. (I.15.) határozata
a Zöldtárs Alapítvány 2018. évi beszámolójáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Zöldtárs Alapítványnak a
klímakoordinátori tevékenységéről szóló, 2018. évre vonatkozó
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi
beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Elmondja, hogy az előterjesztés nem tartalmazza a
gépjármű műszaki adatait, így az azt tartalmazó dokumentumot körbeadja a bizottság
tagjainak.
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 3/2019. (I.15.) határozata
az „Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum
részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” tárgyú
meghívásos pályázati 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 a Wosinsky Mór Megyei Múzeum az
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum
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részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Nyitrai Autóház Kft.
(7630 Pécs, Schroll J. út 5.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

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

2019. január 18.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Az önkormányzat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
javaslatára „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése” tárgyában árajánlatokat
kért be három ajánlattevőtől. Az ajánlattételi határidő lejártáig két ajánlat érkezett. A
legkedvezőbb ajánlatot egy szekszárdi társaság adta. A nyertesnek a könyvtár összes területén
el kell végeznie a megjelölt feladatokat, informatikai problémák esetén telefonos tanácsadást
kell vállalnia, és négy órán belül reagálnia kell minden megkeresésre, és el kell hárítania a
hibát. Vidéki telephely esetében egy munkanapon belül kell kimennie a helyszínre.
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 4/2019. (I.15.) határozata
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a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak
elvégzésére 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 a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és
javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő HQ-Info Informatikai Bt-vel
(7100 Szekszárd, Kőrösi Cs. S. u. 14/A.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

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

2019. január 18.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját a
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. január 25.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Karácsonykor a kérelmező ételt osztott hajléktalan
személyeknek, és a tevékenység karitatív jellegére hivatkozva kéri a közterület-használati díj
mellőzését.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 5/2019. (I.15.) határozata
Papp Rafael 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, Papp Rafael
hajléktalan személyek részére történő ételosztás lebonyolítása
kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterülethasználati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az elmúlt évhez hasonlóan a kérelmező idén is benyújtott
közterület-használati díj mellőzése iránti kérelmet vallási tevékenység végzése céljából. A
kérelmező a város két részén folytatna egész évben ilyen jellegű tevékenységet, egyrészt a
Széchenyi utca 40. szám előtt elhelyezkedő területen, másrészt a Béri Balogh Ádám utcában.
A közterület-használati díj majdnem másfél millió forint lenne. A bizottság az elmúlt évben
támogatta a kérelmet.
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 6/2019. (I.15.) határozata
Erdélyi Gábor közterület-használati díj mellőzésére vonatkozó
kérelméről
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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, Erdélyi
Gábor vallási tevékenység végzése kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Szekszárd, Tartsay ltp. 23. szám alatti lakos kérné a
bizottságtól, hogy a Tartsay ltp. 24-25. számú épület előtt található parkolóban a bejárathoz
legközelebb eső várakozóhelyek egyikét mozgáskorlátozottakat szállító járművek
várakozására jelölje ki. Elmondja, hogy egy tábla van már az épület előtt, de a nyilvántartás
szerint az egész Tartsay lakótelepen 92 személynek lett mozgáskorlátozott parkoló kártya
kiadva.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További 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 7/2019. (I.15.) határozata
mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhely
kijelölésére irányuló kérelemről
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, Tartsay ltp. 23. 3/7. szám alatti
lakosnak a mozgáskorlátozottakat szállító járművek számára
fenntartott várakozóhely kijelölésére irányuló kérelmét és
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felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki
„Mozgáskorlátozott személyt szállító járművek részére
fenntartott várakozóhely” KRESZ táblát a megjelölt parkolóba.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

Kővári László elnök: Az utóbbi időben észrevette, hogy nagyon sok közlekedési tábla van félig
kidöntve. A Rózsa utcában körülbelül 30 fokos szögben áll a tábla.
Máté Péter bizottsági tag: Sajnos a csomagszállító autókat is sokszor olyan személyek vezetik,
akik nem tudnak rendesen vezetni, ezekre a nagy mikrobuszokra elég a B kategóriás
jogosítvány.
Kővári László elnök: Nem mutatnak jó képet a városról a félig kidöntött közlekedési táblák. A
Tesco áruháznál is majdnem ki van döntve a tábla.
Máté Péter bizottsági tag: Az nem a város tulajdona, hanem a közútkezelőé.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A Holub utcából a Spar irányába kanyarodva majdnem ki van dőlve
a tábla.
8. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2019. évi bérleti díjára
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Pár évvel ezelőtt bevezette a bizottság a minimál bérleti díjat,
amelynek értéke 1.000 forint/év. Arra tennének javaslatot, hogy egy átalány díj kerüljön
meghatározásra, vagyis, hogy minden szerződés esetében kerüljön alkalmazásra az
adminisztrációs költségek finanszírozása.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt a javaslatot nem támogatná, és a határozati javaslatból kivenné
ezt a részt.
Varga András osztályvezető: Javasolja, hogy a bizottság a határozati javaslat harmadik pontját
az alábbiak szerint módosítsa: „a bel-és külterületi önkormányzati ingatlanok tekintetében
minimum bérleti díjat állapít meg, amelyet a 2019. évben 1.000/,- Ft/év összegben határoz
meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a harmadik pontra vonatkozó
módosítási javaslattal együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 8/2019. (I.15.) határozata
a 2019. évi bérleti díjak megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. a belterületi önkormányzati ingatlanok bérleti díjának
nagyságát a 2019. évben 15.- Ft/m2/év összegben határozza
meg.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

2. az önkormányzati tulajdonú külterületi mezőgazdasági
földingatlanok haszonbérleti díját a 2019. évben az alábbiak
szerint határozza meg:
Külterület
művelési ág
(m2/év)
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb

bérleti

díj

3.- Ft
1,5.- Ft

Zártkert
művelési ág
(m2/év)
szántó, szőlő, kert, gyümölcsös
gyep, legelő, egyéb
Határidő:
Felelős:

bérleti

díj

6.- Ft
3.- Ft

2019. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

3. a bel- és külterületi önkormányzati ingatlanok tekintetében
minimum bérleti díjat állapít meg, amelyet 2019. évben
1.000,-Ft/év összegben határoz meg.
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Határidő:
Felelős:

2019. december 31. (folyamatos)
Kővári László elnök

4. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1-3. pontban
foglaltak figyelembevételével készítse elő a bérleti
szerződéseket.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31. (folyamatos)
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A T-BUILD Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: A cég a Városi Bölcsőde felújítását végzi az önkormányzat
megrendelése alapján. Körülbelül fél éves időtartamra szeretnék egy 14 m2-es terület
vonatkozásában a közterület-használati díj mellőzését. Javasolja a kérelem támogatását.
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 9/2019. (I.15.) határozata
a T-BUILD Építőipari 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, a T-BUILD
Építőipari Kft. – a Városi Bölcsőde felújításának vonatkozásában
– építési munkaterület kijelölése kapcsán benyújtott, a
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető
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10. napirendi pont:
Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat
benyújtására
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben olyan lakótelepi focipályák kerülnének
felújításra, amelyek jelenleg használhatatlanok. Az előterjesztés négy pályát jelöl meg,
amelyek műfüvessé lennének átalakítva. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 10/2019. (I.15.)
határozata
az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához”
kapcsolódó pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. egyetért azzal, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség Óvodai
Pályaépítési Programjának keretében a 4458/5, 818/32,
307/9, 4930/38 hrsz-ú ingatlanok területén egy-egy
(összesen négy) grundméretű, (14x26) homokkal töltött
műfüves labdarúgó pálya kialakítására pályázatot nyújtson
be;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Ács Rezső polgármester

2. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget
vállaljon arra, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
10%-os mértékű önrészt biztosítja pályánként, mely összesen
bruttó 5.966.148. Ft (1.491.537. Ft / pálya) összeget jelent. A
pontos összeget a nyertes pályázó a kivitelezői tender
lezárultát követően az együttműködési megállapodás 2.
mellékletében ismerheti meg, melyet az önkormányzat
elfogad;
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Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

3. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget
vállaljon arra, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
projekt
előkészítési
költségeket
(talajmechanikai
szakvélemény, terület előkészítési munkák) megfizeti a
4458/5, 818/32, 307/9, 4930/38 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

4. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget
vállaljon a pályázat nyertessége esetén a karbantartási
költségek megfizetésére a 4458/5, 818/32, 307/9, 4930/38
hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tizenöt éven keresztül az
Önkormányzat mindenkori éves költségvetése terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

5. javasolja a közgyűlésnek a pályázat jóváhagyását.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
A „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati program
jóváhagyása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben a FITT Lesz Sportegyesület két rendezvénye lenne
támogatva, amely nem jelentene az önkormányzatnak többletkiadást, tekintettel arra, hogy
pályázatról van szó.
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 11/2019. (I.15.)
határozata
a „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez”
kapcsolódó pályázati program jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja a „Hiszek Benned Sport Program I.
alprogramjának III. ütemének” vonatkozásában Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott
pályázatát;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött
Támogatási Szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

3. egyetért a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
FITT Lesz Sportegyesület között létrejövő Támogatási
Megállapodás (1. sz. melléklet) megkötésével;
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

4. javasolja a közgyűlésnek a támogatási megállapodás
jóváhagyását.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Kővári László elnök

Kővári László elnök: Szeretné megkérdezni, hogy az Alisca utca és a Barátság utca
keresztezésénél levő játszótérre tervezett téma hogy áll.
dr. Molnár Kata jegyző: Ez a HACS programhoz tartozik.
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: A pályázat el lett bírálva, és a
minisztériumnak támogatásra lett javasolva.
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Kővári László elnök: Ha olyan döntés születik, akkor ennek a megvalósulására sor kerülhet
még az idei évben?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Úgy tudja, hogy meg kell valósulnia.
12. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: A Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés munkatervét figyelembe véve készíti
el a bizottság munkatervére vonatkozó javaslatot. Elmondja, hogy ma délután lesz a
hegyközségi választmányülés. Lehetséges az is, hogy új helyen lesz az Eger-Szekszárd Bikavér
Párbaj. Véleménye szerint ezzel kapcsolatban is érkezik majd támogatási kérelem a
bizottsághoz, amelyet majd napirendi pontra kell venni.
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 12/2019. (I.15.)
határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2019. évi bizottsági
munkatervét a határozat mellékletében foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 15.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Egyebek
Szabó Zsolt bizottsági tag: A városközpontban a Liszt Ferenc tér térburkolata és a lépcsők soksok éve katasztrofális állapotban vannak, és ez életveszélyes. Valamit kellene ezzel kezdeni
rövid időn belül, mert nem lehet ott közlekedni. A lépcsők teljesen szét vannak porhadva.
Mégiscsak a városközpontról van szó. A vasútállomáson és a buszpályaudvaron mindig nagy a
forgalom. Nagyon rossz fényt vet a városra, hogy a vasútállomás területén a térburkolat
gyakorlatilag parkolóként funkcionál.
20
0115jkv

Máté Péter bizottsági tag: Az a terület a MÁV tulajdona.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A MÁV figyelmét fel kellene hívni a térburkolat rendezésére, mert
több 10 éve ilyen állapot van ott.
Kővári László elnök: A felhívással csak óvatosan, nehogy lezárják a parkolót. Inkább közösen
kellene megoldást keresni rá. Jelzi, hogy a gimnázium előtt a buszsávnak fenntartott rész elég
rossz állapotban van. Azért érdekes ez, mert máshol a városban nem jelentkezett ilyen
probléma.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 24 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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