SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: I/F/41-8/2019.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2019. április 23. 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
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
dr. Horváth Annamária oktatási referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület
elnöke
Molnár Gábor a DDKK Zrt. képviselője

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
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 Településrendezési
eszközök 2019/5. sz. módosításai” tárgyú szóbeli előterjesztést. Javaslatot tesz továbbá a
napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, amelyet a bizottság 4
igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításai
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető
3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Molnár Gábor DDKK Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központ vezető
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5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos elektromos transzformátor-állomás telepítési
feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
6. napirendi pont:
Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés
módosítására
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
7. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére történő informatikai
eszközök (hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
10. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlanra
kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
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(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
15. napirendi pont:
Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
16. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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17. napirendi pont:
Panasz a Kőrösi Cs. S. utcai parkolással kapcsolatban
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
18. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 10375/8,9,10 hrsz-ú ingatlanok vételére
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
19. napirendi pont:
Kérelem elővásárlási jog törlésére
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
20. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület támogatási kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
22. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
23. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
24. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
5
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(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
ZÁRT ÜLÉS:
25. napirendi pont:
Javaslat a megyei díjak adományozására
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításai
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: Elmondja, hogy nyolc módosításról lenne szó. Van olyan módosítás,
amelyről a Közgyűlés településfejlesztési döntés formájában már döntött. Ez azt jelenti, hogy
a Közgyűlés támogatta már ezeket a kérelmeket. A jogszabály alapján egyszerűsített és teljes
eljárásra is sor került annak idején. Ezekhez az eljárásokhoz különböző anyagokat kell
elkészíteni, és különböző egyeztetési folyamatokon kell ezeket keresztülvinni. Az állami
főépítésszel is egyeztetett, és nincsen korlátja annak, hogy kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítson a Közgyűlés bármilyen rendezési tervmódosítást. Ezzel lényegesen egyszerűbbé
válna az eljárásoknak a befejezése. Az egyszerűsített eljárásból egy kör egyeztetés kimaradhat,
a teljes eljárásos folyamatokból pedig kettő kör egyeztetés is kimaradhat. A partnerségi
egyeztetést követően egy végső állami főépítészi jóváhagyással el lehetne rendezni ezeket az
ügyeket.
Máté Péter bizottsági tag: Ez mennyi időt jelent?
Herr Teréz főépítész: Körülbelül két hónapot. 18 nap van a partnerségi egyeztetésre, az állami
főépítészi jóváhagyásra pedig 21 nap. Ha a partnerségi egyeztetésen nincs észrevétel, akkor
nem kell Közgyűlésen tárgyalni az ügyet, ha viszont érkezik észrevétel, akkor egy plusz
közgyűlési döntést is meg kell várni az ügy lezárása előtt.
Máté Péter bizottsági tag: Mi marad ki az eljárásból?
Herr Teréz főépítész: A közbenső hatósági egyeztetés, amely több, mint 20 szakhatóságnak a
bevonását jelenti.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a „Településrendezési eszközök 2019/5. sz.
módosításai” tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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További 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 124/2019. (IV.23.)
határozata
Településrendezési eszközök 2019/5. sz. módosításairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2019/5. sz. módosításai” tárgyú előterjesztést a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető
Kővári László elnök: Köszönti Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezetőt. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Elmondja, hogy mindig szokott tenni egy rövid
kiegészítést annak ellenére, hogy a beszámoló igen terjedelmes és konkrét adatokkal teli. A
bűnügyi helyzettel szeretné kezdeni a kiegészítést. Itt mindig az a kérdés, hogy az előző
évekhez képest van-e változás volumenében, hogy a mennyiségi mutatókat tekintve több
bűncselekményt követtek-e el a területen vagy sem. A beszámoló is tartalmazza, hogy megállt
az a csökkenés, amely 2010-től kimutatható és látható. Ez igaz a szekszárdi rendőrkapitányság
egész területére, és igaz a város területére is. A mellékletben kétféle anyagot is szerkesztettek.
Az egyik anyag csak a városra vonatkozó adatokat tartalmazza, míg a másik az egész
kapitányságra vonatkozó adatokat. A mennyiségi mutatókat tekintve a kapitányság és a város
területén is stagnáló adatokat lehet látni. Kérdés az is, hogy struktúrájában, szerkezetében,
minőségében van-e valamiféle változás. Erre azt lehet mondani, hogy van változás, amely
jobb, mint a korábbi években. A vagyon elleni bűncselekmények összességében határozzák
meg az összes bűncselekmény számát. Ezen belül két dolgot emelne ki. Az egyik, hogy
csökkent a lopások száma, a másik pedig, hogy drasztikusan csökkent a lakásbetörések száma.
Ez véleménye szerint nagyon meghatározó, mert az állampolgárok vagyoni dolgai mindig
érzékenyebben hatnak az emberek közbiztonsági érzetére. A sértettek számára mindig nagyon
meghatározó, ha az ő privát szférájukba valaki behatol. Legtöbbször ablakbetöréssel vagy ajtó
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befeszítéssel jutnak be az elkövetők a lakásba. Ez a sértetteknek a lelkére is hatással van.
Elmondja, hogy visszaszorulóban van a kapitányság illetékességi területén is és a városban is
a lakásbetörések száma. Az elkövetők nagy része nem idevalósi, inkább az utazóbűnözök
látogatnak erre. Veszprém, Baranya, Pest és Heves megyéből is jöttek elkövetők. Ezeket a
bűncselekményeket elég jól sikerült felderíteni, a nyomozási képességük az elmúlt időszakban
szépen javult ebben. A testi sértések stagnálnak, a garázdaságok száma picit emelkedett.
Ebben persze az is közrejátszik, hogy az ügyész másként értékel egy közterületen elcsattant
pofont vagy egy ráncigálást. A közterületek és a vendéglátó egységek környezetében nem volt
gond ezekkel a bűncselekményekkel. A városban nagyon sok nagyszabású rendezvény van
minden évben. A Szüreti Fesztiválkor 10 alatt maradt a bűncselekményszám, és nem történt
súlyos bűncselekmény. Ez véleménye szerint szép eredmény, tekintettel arra, hogy ezen a
rendezvényen 70.000-80.000 ember fordult meg a négy nap alatt. Szeretné, ha ez a jövőben
is így maradna. Ehhez fontos az is, hogy együtt tudjanak működni azokkal a társszervezőkkel,
akik a rendezvényeket biztosítják. Mindenkinek az az érdeke, hogy a vendégek jó véleménnyel
hagyják el a várost, és a jövőben is visszatérjenek ide. Garantálja, hogy minden rendőri eszközt
a rendelkezésre fognak bocsátani a jövőben is, mert a város érdeke az ő érdekük is. Pár szót
szeretne mondani a közlekedési balesetekről, a baleseti helyzetképről is. Sokat tesznek annak
érdekében, hogy ne történjen baleset, és, hogy ne történjen annyi súlyos baleset. Nem
szeretne úgy fogalmazni, hogy a rendőrség mit ért el, vagy mit nem ért el, hanem azt mondja
inkább, hogy a tőlük telhető eszközrendszert odateszik, és megcsinálják azt, amit a szimpla
logika diktál. A balesetek elemzésénél figyelembe veszik az évszakot, napszakot, a
gépjárművek típusát. Az elmúlt évben kilenc halálos baleset volt, most öt. A súlyos sérüléses
kimenetelű balesetek száma egy picit emelkedett, az összbalesetek száma stagnál. Baleseti
gócpontot igazából sem a városon kívül, sem pedig a városban nem lehet említeni. Ha egy
térképen bejelölnék a balesetek helyszíneit, akkor azt lehetne látni, hogy mindenhol előfordult
baleset. Persze egy kicsit több a balesetek száma a Tartsay elkerülőn, de ez érthető, mivel az
az út nagy forgalmat bonyolít le. Igyekeztek elérni azt, hogy egy látható, támogató, segítő
közrendvédelmi állománnyal találkozzanak az állampolgárok. A közterületen eltöltött
óraszámok és a rendőri létszám az elmúlt időszakban közel azonos. Nem szeretné, ha ebből
lejjebb kellene adniuk. Fontosnak tartja a mozgóőröket a frekventált helyeken. Ezért van az,
hogy péntek éjjeltől vasárnap éjjelig éjszaka is van gyalogos járőrük. A korábbi évekhez képest
kevesebbet kellett menniük a határra, ezért készenléti megerősítő erőt nem kértek annyit. A
nagy rendezvényekre megkapták a készenléti rendőrség erőit. Ezt a lakók is észrevehették,
nekik ugyanis vörös sapkájuk volt és kardjelzésük. A rendőri intézkedésekkel kapcsolatban
egyre kevesebb negatív visszajelzés érkezik.
Szegedi Attila bizottsági tag: Egy kéréssel szeretne fordulni a kapitányságvezető úrhoz. A
beszámoló tartalmazza a civil szervezetekkel való együttműködést is. A Szekszárdi KutatóMentő Egyesület kapott egy levelet a főkapitány úrtól, amelyet egy picit érdemtelennek érez
az egyesület irányába. A hozzáállásra gondol. A rendőrség állománya nem ismeri az
egyesületet semmilyen szinten sem. A múltkor volt egy közös együttműködésük ebben a
sajnálatos Patak utcai ügyben. Azt kérték a főkapitány úrtól, hogy had jelenhessenek meg a
megyei állománygyűlésen, de a főkapitány úr ezt elutasította. Azt szeretné kérni a kapitány
úrtól, hogy segítsen nekik a megyei állomány felé történő bemutatkozásban. Elmondja, hogy
az egyesület az MVM Paksnál pályázott egy ötmillió forintos összegre, amelyet meg is nyertek.
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Ebből az összegből nagyon jó felszereltséget sikerült vásárolniuk. Van olyan felszerelésük is,
amelyből nem sok van a környéken. Érti ez alatt a drónt, a motorcsónakot, a védelmi
eszközöket és a kötéltechnikát is. Ezekkel az eszközökkel nagyban tudnák segíteni a rendőrség
munkáját. A helyszínen levő rendőrök nagy örömmel fogadták az egyesületnek a létezését.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Jelzi, hogy beszélni fog ezzel kapcsolatban a
főkapitány úrral. A főkapitány úr is jön a Közgyűlés csütörtöki ülésére, így adott esetben neki
is lehet kérdést feltenni ezzel kapcsolatban.
Máté Péter bizottsági tag: Azt szeretné kérdezni, hogy a város által vásárolt kamerarendszer
megfelelő-e, és segíti-e a rendőrség munkáját.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: A város a korábbi években vásárolt kamerákat.
Nagy minőségi változás van az éjjellátásban vagy például abban, hogy 360 fokot tud látni egy
kamera. Egy ötéves készülék is hamar el tud avulni, ezzel ezt szerette volna mondani. A
realitások mellett maradva elmondja, hogy úgy tudja, hogy 46 kamera van a városban. A
végpontok a rendőrségen, valamint a közterület-felügyeletnél vannak. Nagyon sokat nézik a
kamerák felvételeit, amelyek használhatóak is. Példaként lehetne felhozni a Tartsay utcát vagy
a fogolyszökést. A kamerafelvételekből meg lehet tudni, hogy milyen a közlekedés ritmusa,
vagy fel lehet használni a felvételt a bűncselekmény elemzésénél. A 46 kamerának egy jó része
teljesen rendben van, míg egy része kevésbé, mert azok például éjszaka nem látnak. Úgy tudja,
hogy a város tervez kamerát a Patak utcába is. Nagyon jónak tartja azt a gyakorlatot is, hogy a
város a rendőrséggel közösen határozza meg, hogy hova helyezik ki a kamerákat.
Máté Péter bizottsági tag: Egy frissítés ráférne azért a rendszerre?
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Igen, persze a pénzügyi háttértől függően.
Gyurkovics János bizottsági tag: Köszönetét szeretné kifejezni a rendőrségnek. Arra szeretné
kérni a kapitányságvezető urat, hogy az újvárosi ABC-nél ismételten lépjenek fel határozottan.
Véleménye szerint a dohánybolt sincs jó helyen, így abban is kell majd lépéseket tenni. Ezt
majd közösen kellene átbeszélni a rendőrséggel.
Kővári László elnök: Azt szeretné kérdezni, hogy ezek a kamerafelvételek mennyire
használhatóak a jogszerű feljelentéshez. A Szent-Györgyi Albert utca kereszteződésében
számtalanszor előfordul, hogy a Béri-Balogh Ádám utcában vár a zöldre, és a belső sávból
hirtelen elmegy valaki mellette.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Ezt már ő is tapasztalta.
Kővári László elnök: Szabó Zsolt nem tud részt venni a bizottság mai ülésén, de megkérte,
hogy jelezze a rendőrkapitánynak az észrevételeit. Az egyik az, hogy jó lenne, ha a rendőrség
segítene abban, hogy a sétáló utcában ne mehessen le mindenki autóval. A közterületfelügyelőknek ebben állítólag nincsen hatásköre. Nem hiszi el, hogy mindenki engedéllyel hajt
be a sétáló utcába. A másik problémája a bizottsági tagtársának, a telefonálás. Szabó Zsolt
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jelezte neki, hogy a telefonálást veszélyesebbnek tartja, mint a biztonsági öv be nem kötését.
Szeretné kifejezni köszönetét a rendőrségnek, ezért majd javasolni fogja, hogy a határozati
javaslatba ez kerüljön bele. Véleménye szerint a rendőrség munkáját nagyban segíti az is, hogy
jól együtt tud működni a civil szervezetekkel. Szekszárd az ország többi pontjához képest
nyugodtabb város, nincs annyi bűncselekmény, mint más városban. Egy nagyon érdekes
dolgot ragadt ki a beszámolóból, mégpedig azt, hogy igen nagyszámú most már az intézkedés
a grafitivel kapcsolatos ügyekben. Régebben kifogásolták, hogy egy felújított területet rögtön
befújtak festékkel. Úgy látta, hogy elég sok esetben sikerült felderíteni és megbüntetni az
elkövetőket. A statisztikák és grafikonok is azt mutatják, hogy a felderítés százaléka jelentősen
javult. Meg szeretné említeni a parkolást is. Nagyon sokszor látja, hogy az autósok megállnak
valahol, és bemennek az üzletbe, az autójukon pedig bekapcsolják a vészvillogót. A Bartina
utcában ezt számtalanszor látja. Az embereknek tisztában kellene lenniük azzal, hogy a
vészvillogónak van szerepe, de nem ilyen.
Máté Péter bizottsági tag: Nem tudja, hogy milyen intézkedéseket lehetne tenni a
hajléktalanokkal kapcsolatban. Az Interspar parkolójánál a hajléktalanok rendszeresen
odamennek a vásárlókhoz, hogy elkérjék a bevásárló kocsijukat. Közülük többen
erőszakosabbak is. A bevásárló kocsik mellett helyezkednek el a hajléktalanok, ott, ahol az
automata is van. Közforgalom számára megnyitott magánterületről van szó, így úgy gondolja,
hogy a rendőrnek joga van ott intézkedni. Véleménye szerint el kellene onnan szoktatni a
hajléktalanokat.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Elmondja, hogy az áruház igazgatójával nagyon
szoros a kapcsolata a rendőrségnek. Ha olyan helyzet áll elő, akkor egyből rendőrt hívnak. A
rendőrség megteszi azt, amit lehet. Ha nincs törvénysértés, akkor nem tudnak fellépni. Az
elmúlt évben változott a hajléktalanokkal kapcsolatos jogszabály. A jogszabályban szerepel az,
hogy közterületen élők. Ilyen viszont kevés van, ugyanis elvonulnak onnan, nem úgy, mint a
nagyvárosban, ahol sátrat vernek a metró aluljáróban vagy az áruház előtt. Ez utóbbiak
ugyanis nem megengedettek. A padon ülés viszont szabályos. Emiatt nem léphetnek fel a
rendőrök.
Máté Péter bizottsági tag: Az automata mellett van egy hulladékgyűjtő kehely, amelynek a
tetején van egy hamutartó. E mellett állnak a hajléktalanok. Már az is megoldás lehet, ha ez a
kehely 10 méterrel arrébb kerülne.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Jelzi, hogy ezt külön meg fogja nézni. A sétáló
utcával kapcsolatban elmondja, hogy ő akkora problémát nem lát ott, de biztos, hogy van,
máskülönben nem érkezett volna jelzés. A mozgóőrt többször fogják ott állomásoztatni.
Véleménye szerint a közterület-felügyelet is fel tud ott lépni abban az esetben, ha megáll ott
valaki. A telefonálást ő is veszélyesnek tartja. Elmondja, hogy elég sok bírságot szabnak ki
naponta a telefonálás miatt. Ennek ellenére mégis nagyon sokan telefonálnak.
Máté Péter bizottsági tag: A telefonálásnál sokkal rosszabb, amikor nézik a telefont.
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Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Szeretné meg elmondani, hogy nagyon jól
együttműködnek a Szekszárdi Polgárőr Egyesülettel, a Szőlő-Szem Mozgalom Civil
Bűnmegelőzési Egyesülettel, valamint a közterület-felügyelettel. A jó kapcsolat
elengedhetetlen. A rendezvényekkel kapcsolatos kötelezettségeiket a civil szervezetek nélkül
jóformán nem is tudnák teljesíteni. Szeretne egy példát kiemelni annak érdekében, hogy
teljesen érthető legyen, amit mond. A közeljövőben kerül megrendezésre a Borvidék
Félmaraton, amelynek a biztosítására 70-80 polgárőrt kértek fel a korábbi évekhez hasonlóan.
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület olyan intézkedéseket is tesz, amelyeket saját maguk végeznek
a bűnmegelőzés és bűnfelderítés érdekében. Az egyesülettel nagyon jó kapcsolatot alakítottak
ki, amely szépen felfejlődött az elmúlt időszakban. Úgy gondolja, hogy azért nem volt annyi
elkövető, mert látható volt, hogy mennyi rendőr, polgárőr és közterület-felügyelő van a
közterületeken. A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesületre is nagy szükség van,
ezt annak idején nagyon jól látta meg Balogh László. A tanyavilághoz nem tud elérni a
rendőrség, mert akkor nem tudnának jelen lenni a frekventált helyeken. Nagyon örül annak,
hogy az egyesület kontroll alatt tartja a tanyavilágot. A tanyavilágban nincsenek betörések, így
nem kell kijárniuk oda. A beszámolóból látszik az is, hogy a rongálások száma magas.
Különbséget kell tenni a rongálások között, hiszen nem mindegy, hogy grafitiről van-e szó,
vagy arról, hogy felgyújtanak egy autót. Úgy gondolja, hogy nincsen kaotikus állapot. A
grafitizés bűncselekmény, amelyben, ha bejelentés érkezik, akkor a rendőrség eljár. A
rongálásokba a grafiti is beletartozik, így ezért magas a rongálási bűncselekmények száma. A
parkolás megállás vagy várakozás kérdése. Ahol megállni tilos tábla van, ott nem lehet
megállni. A várakozás pedig a ki-és bepakolástól számított bizonyos időszak. A
szabálytalanságot látnak, akkor biztos, hogy intézkednek.
Kővári László elnök: Nagyon sok a téves hívás. Ez ellen lehet tenni valamit? Ha valaki felhívja
a rendőrséget, akkor be kell, hogy mutatkozzon. Véleménye szerint ki lehetne nyomozni, hogy
ki telefonál be.
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, kapitányságvezető: Igen, ez szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek is minősülhet. A rendőrség ezekben az ügyekben is eljár. Sokszor mentőt
is kérnek olyan helyre, ahova nem kellene. A mentősök meg is teszik ilyenkor a feljelentést.
Ezeket az eseteket próbálják csökkenteni, és próbálják felhívni az állampolgárok figyelmét
arra, hogy ez nem játék.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót. Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárdi
Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja. Javasolja továbbá, hogy a bizottság köszönje meg a Szekszárdi Rendőrkapitányság
eddig végzett munkáját.
További 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:

11
0423jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 125/2019. (IV.23.)
határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja;
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

2. megköszöni a Szekszárdi Rendőrkapitányság eddig végzett
munkáját.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Kővári László elnök: Köszönti a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: A rendőrkapitány úr nagyon szépen
felvezette és elmondta a rendőrséggel való együttműködését az egyesületnek. A kapcsolatuk
a rendőrkapitánysággal tényleg nagyon jól működik, napi szinten, óráról órára tartják
egymással a kapcsolatot. A közterület-felügyelettel is hasonló szintű kapcsolat van
kialakulóban. Az egyesület a saját határain belül megtesz minden tőle telhetőt. A tagjaik
önkéntesek, akiknek a civil életben van munkájuk, így ennek függvényében tudnak részt venni
az egyesület működésében. A létszámukat szeretné növelni, mert még mindig nem jutottak el
arra a szintre, amelyen egy megyei jogú város polgárőrségének kellene. A lakosság nem igazán
szeretne ilyen jellegű tevékenységet végezni. Próbáltak nyitni a fiatalok felé is az iskolákban,
ahol kadétképzések és közrendvédelmi képzések is folynak. Szerencsére itt nagyobb az
érdeklődés, és úgy néz ki, hogy sikerül is ezeket a diákokat bevonni az egyesületbe. Az
iskolákkal együttműködési megállapodást kötöttek. Elmondja még, hogy augusztus 31-én,
Szekszárdon kerül megrendezésre a Megyei Polgárőr Nap. A rendezvényen 1.000-1.200 fő
megjelenésére számítanak. A polgármester úrral előzetesen már tárgyalt arról, hogy a
vásártéren kellene megrendezni a rendezvényt. Megnézték a helyszínt, és úgy gondolják, hogy
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mind parkolás, mind a bemutatók, mind a befogadóképesség szempontjából alkalmas a
rendezvény lebonyolítására. A rendezvénnyel kapcsolatban szeretne majd támogatást kérni a
bizottságtól.
Máté Péter bizottsági tag: A vásárteret a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemelteti. Felvette
már az egyesület a céggel a kapcsolatot?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy ma 11 órára van
időpontja az ügyvezető igazgatóhoz, de előzetesen már beszélt vele erről, aki azt mondta,
hogy van lehetőség a helyszínre. Azon a hétvégén pont nem is lesz vásár.
Máté Péter bizottsági tag: Ha adott lesz a helyszín, utána kellene majd támogatási kérelmet
benyújtani a bizottsághoz.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a
bizottság köszönje meg a Szekszárdi Polgárőr Egyesület eddig végzett munkáját.
További 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 126/2019. (IV.23.)
határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolóját
elfogadja és az Egyesülettel kötött együttműködési
megállapodás II. fejezetének 1/c. pontja alapján 200.000.- Ft
támogatást nyújt az Egyesület számára a 2019. évi
költségvetésről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet
2. melléklete 505.4.2. számú előirányzata terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatói okirat
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására;
Határidő:

2019. május 10.
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Felelős:

Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

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

2019. május 10.
Ács Rezső polgármester

4. megköszöni a Szekszárdi Polgárőr Egyesület eddig végzett
tevékenységét.
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Molnár Gábor DDKK Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központ vezető
Kővári László elnök: Köszönti a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DDKK
Zrt.) képviselőjét. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a beszámolót.
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Elmondja, hogy kicsit
sikerült a költségeket csökkenteni. A bevételük a 2017. évi bevételhez képest egy kicsit
növekedett, amelyet az egyéb bevétel soron lehet látni. Ez ugyanis az állam által a béremelésre
adott támogatást jelenti. A beszámoló tartalmaz egy grafikont is, amelyből látszik, hogy évről
évre csökken az utasok száma. Egy kicsit növekedett a menetjegyes utasok száma, a bérletes
utasoké viszont csökkent. Az utasok tehát leszoknak arról, hogy rendszeresen, bérlettel vegyék
igénybe az adott szolgáltatást.
Máté Péter bizottsági tag: A grafikon nagyon szépen lett elkészítve, és nagyon sok adat látható
benne. Az utasszám 2010-től gyakorlatilag folyamatosan csökken. Véleménye szerint ez azt
jelenti, hogy valami nem jó. Nagyon sok üres buszt lát. Ezt viszont valakinek ki kell fizetnie.
Kővári László elnök: Egy határozat született is a menetrend ésszerűsítésének
felülvizsgálatáról.
Märcz László igazgatóságvezető: A felülvizsgálat folyamatban van.
Kővári László elnök: Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a személygépkocsi forgalom
viszont nagyon megnövekedett. Az önkormányzat igen magas összeggel finanszírozza a céget
a megtett kilométerek alapján, utas viszont alig van, így nem lesz bevétel. Nemrég azt olvasta,
14
0423jkv

hogy országossá akarják tenni a korábbi régiósítást. Ez mennyiben jelent majd segítséget?
Mert, ha finanszírozási szempontból segítséget jelent majd, akkor véleménye szerint ez az
elképzelés támogatható.
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Az utasokkal teli
autóbusz sem biztos, hogy rentábilis, ugyanis sok utas kedvezményesen vagy díjmentesen
utazik. Elmondja, hogy a közlekedési központokat egy társaságba szeretnék összevonni. Ez azt
jelenti, hogy be fognak tagozódni a Volánbusz Zrt-be. Véleménye szerint a finanszírozás nem
lesz jobb. Most sok fizetési feltételben meg tudtak állapodni az önkormányzattal, az
összevonás után viszont nem tudja, hogy erre sor fog-e kerülni. Úgy tudja, hogy az
összevonásról május 8-án születik majd egy kormánydöntés. Az összevonás sok egyeztetést
igényel, mert jelenleg a közlekedési központok nem egységesek. Minden régióban más a
költségszerkezet. Valahol alacsonyabbak a bérek, míg máshol magasabbak. A költségszerkezet
Tolna megyében nagyon jónak mondható Budapesthez képest, ahol körülbelül 610 forintra
jön ki egy kilométer.
Kővári László elnök: Van egy táblázat a beszámolóban a buszok életkoráról. 2006-ban nagyon
örültek annak, hogy sok új busz érkezett. De ez már 13 éve volt. Ezzel kapcsolatban azt hallotta,
hogy országos szinten biztosításra kerülnének új buszok. Ez érintené Szekszárdot is?
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: Ha országos szintről
beszélnek, akkor vannak elképzelés arról, hogy hány autóbuszt kellene beszerezni évente. Az
is szempont, hogy lehetőleg hazai gyártótól szerezzék be a buszokat. A hazai gyártó viszont
nem tudja kielégíteni az országos autóbusz-állományi igényt. Elmondja, hogy próbálkoztak a
pécsi Tüke Busz Zrt-től is járművet vásárolni, de nem sikerült. Május elején 15 darab jármű
érkezik a régióba. Az Atomerőmű részére most szereztek be 25 darab új autóbuszt, de a
kérelmet már 2017. októberében írták meg. Majdnem másfél év telt el, mire ezek a járművek
megérkeztek. A helyi forgalomban jelen pillanat nem lát lehetőséget autóbusz beszerzésre, de
lehet, hogy az országos összevonás megindít egy folyamatot majd.
Kővári László elnök: A korábban felhalmozódott adósságnak a kifizetésére készült egy
ütemezési javaslat. Ez hogy áll jelenleg?
Tamási Anna igazgatóságvezető: A 2014. és 2015. év ki lett fizetve teljesen, a 2016. évnek
pedig a fele került kifizetésre, a másik fele pedig az év végéig lesz teljesítve.
dr. Molnár Kata jegyző: Kérdés, hogy az összevonás után lesz-e lehetőség ilyen típusú
megállapodás megkötésére.
Molnár Gábor, a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. képviselője: A meglévő adósság úgy
tudja, hogy 2020. december 31-ig kell, hogy kifizetésre kerüljön. Más településeken
alkalmaznak olyan gyakorlatot, hogy ingatlanfedezetet kérnek az ilyen esetekre. A
közszolgáltatási szerződésben szerepel egy szolgáltatási biztosíték a megrendelő részéről.
Tudni kell azt is, hogy ez a szolgáltatás az egész országban deficites. De egy díjemelés sem
lenne szerencsés, mert az még jobban csökkentené az utasszámot. Véleménye szerint
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jelentősen változtatni kellene ezen a szolgáltatáson, mert úgy gondolja, hogy túl sok
szolgáltatást nyújtanak, ha üres buszok mennek. Dolgoztatnak feleslegesen egy sofőrt,
szennyezik a környezetet, akadályozzák a forgalmat. Vannak olyan járatok, amelyeken négy
utas utazik. Persze, ha ezt megszüntetnék, akkor százan írnának levelet az önkormányzathoz,
hogy vonják vissza a járat megszüntetését.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a Szekszárd város helyi tömegközlekedésének
2018. évi teljesítményi adatairól szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal
a kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a helyi menetrend
ésszerűsítésének felülvizsgálatára vonatkozó eljárásnak a felgyorsítására. Javasolja továbbá,
hogy a bizottság tegyen javaslatot ó a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. és Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti egyeztetések folytatására.
További 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 127/2019. (IV.23.)
határozata
Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi
teljesítményi adatairól szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város helyi
tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól szóló
beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt
a helyi menetrend ésszerűsítésének felülvizsgálatára vonatkozó
eljárásnak a felgyorsítására. A bizottság javasolja továbbá a DélDunántúli Közlekedési Központ Zrt. és Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata közötti egyeztetések folytatását.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi
uszoda beruházással kapcsolatos elektromos transzformátor-állomás telepítési
feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat
eredménye
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
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Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Véleménye szerint az előterjesztés nagyon részletesre sikeredett,
így nem szeretné azt kiegészíteni. Amennyiben műszaki kérdései lennének a bizottságnak,
akkor átadná a szót Csillag Balázs ügyvezető igazgatónak.
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 128/2019. (IV.23.)
határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos elektromos
transzformátor-állomás telepítési feladatainak 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 „Vállalkozási szerződés a
Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett
városi uszoda beruházással kapcsolatos elektromos
transzformátor-állomás telepítési feladatainak ellátására”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Elektrolit
Építőipari, Szolgáltató és Oktató Kft. (1119 Budapest,
Fehérvári út 107. B. ép. V. em. 16.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök

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

2019. április 26.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:

2019. május 3.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés
módosítására
(115. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: Az előterjesztésben megpróbált mindent leírni, valamint csatolta
a szerződéstervezetet is, amely meglehetősen részletesre sikeredett. Mellékletként csatolták
még az előterjesztéshez a kivitelező akadályközlését, valamint a pótmunkákkal kapcsolatos
költségvetését is. Elmondja, hogy négy pótmunka igénye merült fel a kivitelezőnek, amelyből
a legnagyobb tételt a talajcsere képezi. Nagyon sokáig folyt a tavalyi évben a víztelenítés,
amely miatt csúszik a teljesítés határideje, tehát nem tud olyan ütemben haladni a kivitelező,
mint ami meg volt határozva 2018. márciusában. Erre hivatkozva kéri a kivitelező a szerződés
teljesítési határidejének a meghosszabbítását november 20-ára.
Kővári László elnök: A három milliárd forintos fejlesztési pénz két évre volt elosztva. Tavaly
nem lehetett még látni, hogy szükség lesz talajcserére?
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A pótmunkák már tavaly felmerültek.
Kővári László elnök: Ha a város költségvetését nézi, akkor ez a 73 millió forint igen nagy összeg.
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A pótmunka összege nem a város költségvetését fogja terhelni,
hanem az uszodára kapott támogatás tartalékkeretéből lesz finanszírozva.
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 129/2019. (IV.23.)
határozata
az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási
szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az új, fedett városi
uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére történő informatikai
eszközök (hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázat eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
dr. Kajos Nikolett aljegyző: A könyvtárnak lett volna egy számítástechnikai eszközbeszerzése,
amelynek keretében számítógépeket, monitorokat, szoftvereket, egereket és más hasonló
eszközöket szereztek volna be. Négy cégtől kért az önkormányzat a könyvtár nevében
árajánlatokat. Három cég egyáltalán nem tett ajánlatot, az egyik cég pedig fél ajánlatot adott
csak. Ez utóbbi esetében olyan mértékű volt a hiányosság, hogy hiánypótlásra sem kerülhetett
sor. Arra kéri a bizottságot, hogy nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást, és hívja fel a
Polgármesteri Hivatalt új beszerzési eljárás lefolytatására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 130/2019. (IV.23.)
határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár részére történő
informatikai eszközök (hardverek, szoftverek) beszerzésére
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. az „Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula
Könyvtár részére történő informatikai eszközök (hardverek,
szoftverek) beszerzésére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem érkezett be érvényes
ajánlat.
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök
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2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról;
Határidő:
Felelős:

2019. április 26.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le új
beszerzési eljárást.
Határidő:
Felelős:

2019. április 28.
Dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a hivatal rendszeresen felül szokta vizsgálni ezt a
rendeletet, mert mind a Közgyűlésnek, mind a bizottságnak van számos olyan döntése, amely
érinti a vagyonrendeletet. Ezeket egyeztetni kell a vagyonkataszterrel. Az átvezetésre évente
egyszer kerül sor. A mostani módosítás csak a rendelet mellékletét és a vagyonkatasztert
érinti, de folyamatban van a teljes vagyonrendeletnek a felülvizsgálata. Egy átfogó
felülvizsgálat zajlik, amelybe bevonták a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-t is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 131/2019. (IV.23.)
határozata
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet felülvizsgálata már több hónapja zajlik. Erre a jogszabályi
változások miatt volt szükség. A módosítás érdemi változást nem tartalmaz, a meglévő
közszolgáltatási szerződéssel és a jogszabályokkal való harmonizáció a célja a módosításnak.
Szegedi Attila bizottsági tag: A rendeletben korábban is benne volt, hogy a vízfogyasztás
figyelése mellett ki lehetne szűrni a „potyautasokat”?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen benne volt, de a rendeletnek ezt a részét még tovább kell majd
pontosítani.
Szegedi Attila bizottsági tag: Nagyon sok a „potyautas”. A cégek és a vállalkozók élnek azzal a
lehetőséggel, hogy szüneteltetik a hulladékelszállítási szerződésüket, de utána mégis
ugyanúgy üzemelnek tovább. Ezen kívül vannak olyan helyi lakosok, akik befektetési céllal
vásárolnak, általában családi házas övezetekben. Ezeket az ingatlanokat utána albérlet
formájában értékesítik, amelyet a NAV-nál nem jelentenek be, mert nem szeretnének adózni
abból a bevételből, így szüneteltetik a hulladékelszállítási szerződést is. Ha megfigyelhető a
vízfogyasztás, akkor valószínű, hogy ott szemét is keletkezik. Van szigorítási lehetőség. Vannak
ugyanis olyan települések, mint például Bátaszék, Bogyiszló, Decs és Udvari, ahol a jegyző
engedélyével lehet a szüneteltetést végrehajtani úgy, hogy mindkét szomszéd az aláírásával
kell, hogy igazolja, hogy valóban nem lakják az ingatlant. Vannak nagy cégei a városnak, akik
számára a kommunális hulladék elszállítása olcsóbb, mint az Alisca Terra Nonprofit Kft-nek az
elszállítási költsége. Ezért ezek a cégek csak kommunális hulladék elszállítására szerződnek, de
nemcsak kommunális hulladékot pakolnak bele az elhelyezett edényekbe. Az OBI-tól raklapok
érkeznek be kommunális hulladék formájában, a Samsonite-tól bőröndkeretek és vasak.
Ezeket meg kellene próbálni keretek közé szorítani, hogy senki se tudjon kibújni alóla. A
kommunális hulladék elszállítása a Vertikál Zrt. bevételét erősíti, míg az egyéb elszállítás az
Alisca Terra Nonprofit Kft. bevételét.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy az egyeztetések ez irányba folynak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 132/2019. (IV.23.)
határozata
a köztisztaság fenntarthatóságáról és a települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező
igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a köztisztaság fenntartásáról
és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról,
annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlanra
kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(95. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat 2013.január 1. napjától
megállapodást kötött a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Járási Hivatal által használt Bezerédj
utca 1. szám alatti helyiségek üzemeltetésére. Az a megállapodás egyik kétszer módosult,
legutóbb 2018. decemberében. A mostani módosítást a kormányhivatal kezdeményezte. A
kormányhivatal jelezte, hogy a jövőben önálló szerződés keretében kívánja ellátni az
irodaépület takarítását és az élőerős őrzés-védelmet. Ennek megfelelően a hivatal elkészítette
az üzemeltetési megállapodás egyes rendelkezéseinek a közös megegyezéssel történő
megszüntetésére vonatkozó megállapodás tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 133/2019. (IV.23.)
határozata
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a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1.
szám alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás
módosításának jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Tolna Megyei
Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti
ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: A zárszámadás elkészítése előtt minden évben módosítja az
önkormányzat a költségvetési rendeletét. Ilyenkor a közgyűlési döntések és az állami
támogatásokban bekövetkező változások kerülnek átvezetésre.
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 134/2019. (IV.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:

2019. április 25.
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Felelős:

Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
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 135/2019. (IV.23.)
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan történik a selejtezés? Kivel viteti el az önkormányzat a
leselejtezett dolgokat?
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Tamási Anna igazgatóságvezető: A selejtezési jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a cég vállalja a
szabályszerű megsemmisítést. A gondnokság intézi a leselejtezett dolgok összegyűjtését és a
szállítást.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy van olyan alkatrész is, amiért fizet a cég.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzatnak kell fizetnie valamit a selejtezésért?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem. Elmondja, hogy az Informatikai Osztálynak teljesen
kicserélődött a személyi állománya. Az új kollégák felmérték a selejtezhető eszközöket.
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 136/2019. (IV.23.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatal 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
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala által kért kis - és nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését, és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetésükhöz.
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című
projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a mini bölcsődét eredetileg 10 fősre
tervezték, később 14 fő ellátása vált lehetségessé. Ebből kifolyólag magasabb támogatási
összeget ítéltek meg az önkormányzatnak. A 78.740.000 forint helyett 110.236.000 forintra
emelkedett a támogatási összeg. Ez érinti a konzorciumi megállapodást is. Az összes sort érinti,
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amelyeket mind-mind módosítani kell. Gyakorlatilag egy technikai jellegű módosításról van
szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 137/2019. (IV.23.)
határozata
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról a
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde
létrehozása című projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE100002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című projekt
keretében
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Támogatja a pályázat benyújtását, mert véleménye szerint szükség
van egy ilyen parkra. A Garay téren gyakorlatilag leütötték a lapokat a gördeszkások. Helyileg
hol lesz?
Märcz László igazgatóságvezető: A helyszín megállapítása még folyamatban van.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 138/2019. (IV.23.)
határozata
az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az „Országos
Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 139/2019. (IV.23.)
határozata
a Borvidék Futóegyesület 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 Borvidék
Futóegyesületnek a Borvidék Félmaraton Futóverseny
elnevezésű rendezvénye lebonyolítása kapcsán benyújtott, a
közterület használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét
támogatja, és hozzájárul a közterület használati díj
mellőzéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Panasz a Kőrösi Cs. S. utcai parkolással kapcsolatban
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Valóban ott állnak az autók, és nehéz a kihajtás a garázsokból.
Märcz László igazgatóságvezető: Úgy gondolja, hogy ellenőrzés nélkül a tábla kihelyezése nem
fogja megoldani a problémát.
Máté Péter bizottsági tag: A megállni tilos tábla kihelyezését egy kicsit túlzásnak tartja. Ezzel
a táblával már akkor is büntethető valaki, ha kiszáll a kocsijából azért, hogy kinyissa a garázs
ajtaját. Véleménye szerint várakozni tilos táblát kellene kihelyezni.
Gyurkovics János bizottsági tag: A várakozni tilos tábla meg fogja oldani a problémát?
Máté Péter bizottsági tag: Ezt előre nem lehet tudni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az
érintett területre helyezzen ki várakozni tilos táblát.
További 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 140/2019. (IV.23.)
határozata
a Kőrösi Cs. S. u. 14/C. számú épület melletti parkolásról
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 Kőrösi Cs. S. u. 14/C. számú épület melletti
területre vonatkozó parkolási panaszt, és felhívja a
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Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett területre helyezzen ki
„várakozni tilos” táblát.
Határidő:
Felelős:

2019. május 15.
Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 10375/8,9,10 hrsz-ú ingatlanok vételére
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint helyszíni bejárást követően kellene döntést
hozni az ügyben.
Gyurkovics János bizottsági tag: Véleménye szerint határidőt is meg kellene határozni, hogy
ne maradjon el a bejárás.
Kővári László elnök: A bizottság következő rendes üléséig sor fog kerülni a bejárásra. Javasolja,
hogy a bizottság az ügyben helyszíni bejárást követően hozzon döntést.
További 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 141/2019. (IV.23.)
határozata
a Szekszárd 10375/8,9,10 hrsz-ú területek értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kérelem a Szekszárd
10375/8,9,10 hrsz-ú ingatlanok vételére” tárgyú előterjesztés
vonatkozásában helyszíni bejárást követően hoz döntést.
Határidő:
Felelős:

2019. május 7.
Kővári László elnök
Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Kérelem elővásárlási jog törlésére
(65. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Megkéri az igazgatóságvezető urat, hogy mutassa meg térképen,
hogy hol található ez a terület.
Märcz László igazgatóságvezető: Megmutatja a területet a térképen a bizottság tagjainak.
Máté Péter bizottsági tag: Megnézné ezt a területet is a döntés előtt.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha ez a terület építési területté válik, akkor értékes lesz. Nem
járulna hozzá az elővásárlási jog törléséhez.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint akkor döntsön a bizottság, ha a kérelmező el
akarja adni a területet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság ne járuljon hozzá az elővásárlási jog törléséhez.
További 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 142/2019. (IV.23.)
határozata
a Szekszárd 6759 hrsz-ú ingatlant terhelő, SZMJV
Önkormányzatát illető elővásárlási jog törléséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.15. pontjában rögzített hatáskörében eljárva nem
járul hozzá a Szekszárd 6759 hrsz-ú, 1005 m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdoni lapján III.
rész 1. szám alatt 11049/1974/1970.10.22. határozatszámmal
bejegyzett, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100
Szekszárd Béla király tér 8.) illető elővásárlási jog ingatlan
nyilvántartásból való törléséhez.
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök
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20. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint tisztázni
kellene azt is, hogy a rendezvény után kit terheljen a takarítási kötelezettség.
Máté Péter bizottsági tag: Rögzíteni kell a határozatban, hogy a rendezvény után a takarítási
kötelezettség az egyesületet terheli.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj elengedését azzal a feltétellel, hogy a
rendezvényt követően a takarítási kötelezettség az egyesületet terhelje.
További 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 143/2019. (IV.23.)
határozata
a Gemenc Motoros 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 Gemenc
Motoros Egyesület I. Szekszárdi Szezonnyitó Motoros és Családi
Nap elnevezésű rendezvényének lebonyolítása kapcsán
benyújtott, a közterület használati díj elengedésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj
mellőzéséhez azzal a feltétellel, hogy a rendezvényt követően a
takarítási kötelezettség a Gemenc Motors Egyesületet terheli.
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület támogatási kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
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Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Véleménye szerint nem olyan típusú
tevékenységről van szó, amely a bizottság hatáskörébe tartozik.
Máté Péter bizottsági tag: A közterület-használati díj elengedésével a bizottság támogatja a
rendezvényt. Az egyesület olyan rendezvényt szervez, amelyre véleménye szerint
szedhetnének belépőt.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
További 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 144/2019. (IV.23.)
határozata
a Gemenc Motoros Egyesület támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Gemenc Motoros Egyesület I. Szekszárdi Szezonnyitó
Motoros és Családi Nap rendezvénye kapcsán benyújtott
kérelmét nem támogatja;
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő:
Felelős:

2019. május 03.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető

Anna

22. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Ismerteti az előterjesztést.
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dr. Molnár Kata jegyző: Szeretné elmondani, hogy a zsidó temetővel kapcsolatban volt egy
egyeztetés, mert a kerítés felújítására is kért támogatást a hitközség. Felmerült egy
területprobléma, és úgy tűnik, hogy az önkormányzat kellene majd adjon egy területrészt.
Olyan rossz állapotban vannak ott a síremlékek, hogy arrébb kellene helyezni a kerítést. Ez az
ügy majd napirendre fog kerülni később.
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 145/2019. (IV.23.)
határozata
a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2019. évi egyházi
közösségi programok és beruházások megvalósításának
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2019. április 25.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(66. 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 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 146/2019. (IV.23.)
határozata
az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az átruházott hatáskörben
hozott – 2019. január 1. – 2019. március 31. közötti időszakra
vonatkozó – bizottsági határozatokról szóló beszámolót
elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2019. április 23.
Kővári László elnök

24. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: A tavalyi évhez hasonlóan idén is elkülönített a
Közgyűlés 3,2 millió forintot erre a célra. Az idén nagyon megemelkedett azoknak a
gyermekeknek, családoknak a száma, akik szeretnék igénybe venni ezt a lehetőséget. Éppen
ezért júliusban nem három, hanem négy csoport lenne indítva. A negyedik csoportra csak a
bérköltséget számolnák el, a bérleti díjat és az egyebeket nem. Az előzetes költségvetés
alapján látható, hogy viszonylag magas költségvetéssel számoltak, így 3,2 millió forintnál több
lehet a költség. Ha több lenne a költség, akkor a hiányzó összeget az intézményi tartalékból
lehetne kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 147/2019. (IV.23.)
határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének
biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága „Az általános
napközbeni felügyeletének biztosítása az
szünetben” tárgyú előterjesztés határozati
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

Közgyűlésének
iskolai tanulók
iskolai nyári
javaslatát a

2019. április 25.
Kővári László elnök
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További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 10 óra 16 perckor berekeszti.
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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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