SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-13/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2016. augusztus 09. napján (kedden) 8 órakor a Babits Mihály
Kulturális Központ Remete termében (Szekszárd, Szent István tér 10.) megtartott rendes
ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László bizottsági elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Pap Zoltán osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Doszpod Jánosné osztályvezető
Szabó Veronika pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil Kerekasztal titkára
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter elnökhelyettest
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal
elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a „Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft. kérelme” tárgyú előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretében
tárgyalja meg az alábbi három témát:
1. Babits utca forgalmi rendje

2. Béri Balogh Ádám utca 95. szám keleti oldalán lévő
parkolóban
elhelyezett
közlekedési
táblák
indokoltságának felülvizsgálata
3. Tartsay lakótelep 30. szám melletti fakivágás
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel
együtt, melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. TOP-6.1.4-15
kódszámú pályázati felhívás keretében Pályázat előkészítő tervek, engedélyezési tervek és
kiviteli tervek elkészítésére
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
2. napirendi pont:
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében szoftver- és eszközbeszerzésre
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés új háziorvosi rendelő építés vázlattervének, engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő vízelvezetők, árkok,
folyókák tisztítása.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
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(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
6. napirendi pont:
Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskolája selejtezési kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
7. napirendi pont:
Bakos Sándorné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Fejes Istvánné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2016. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére”
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
10. napirendi pont:
„A Modern Városok Program keretében a szekszárdi Szőlőhegyi területek vízrendezése
során a vápás betonút építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzése”
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
12. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő
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„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. TOP-6.1.4-15
kódszámú pályázati felhívás keretében Pályázat előkészítő tervek, engedélyezési tervek és
kiviteli tervek elkészítésére
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Szorosan összefüggene ezzel a fejlesztéssel a kerékpárút-fejlesztés.
Korábban már javaslatként szerepelt a bizottságnál, hogy a Balaton és a Szekszárd-Gemenc
környékét a Sió-töltésen egy kerékpárúttal kellene összekötni. Ez szervesen illeszkedne ehhez
a fejlesztéshez, nagyon sokat lendítve a turizmuson. Nem tudja, hogy áll ez a terv, tudomása
szerint külön megbízottja van a Kormánynak, aki csak ezzel a témával foglalkozik. Jó lenne, ha
több megye összefogásával sikerülne ehhez a fejlesztéshez hozzákapcsolni a kerékpárútfejlesztést is.
Szabó Veronika pályázati referens: A szekszárdi kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, hogy
az északi területen úgy tervezik, hogy ki fog érni a Sióig, és onnan összeköttetésbe kerül ezzel
a pályázattal a fejlesztés, a városon kívüli fejlesztésre vonatkozóan azonban nincs
információja.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Javasolja, hogy a megfelelő fórumon meg lehetne említeni ezt a
témát, és kezdeményezni a kivitelezését.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy a bizottság annak idején már biztosította a pályázatban
szereplő Szekszárd-Palánkon levő területet sportrendezvényhez. Így már akkor komoly
fejlesztések indultak el. Tulajdonképpen ennek a korábbi fejlesztésnek egy igen jelentős
továbbfejlesztését jelentené ez a pályázat. Természetesen az oda való kijutást is biztosítani
kell, elsősorban kerékpárutakkal. Itt arról van szó, hogy a felhívásra három cég jelentkezett, és
ezek közül a határozati javaslat szerint a legjobb ajánlatot tevő építésziroda nyert, és vele
javasolja a hivatal a szerződés megkötését. Úgy tudja, hogy megszűnt az a szabály, hogy a
legkisebb összeget ajánló féllel kell megkötni a szerződést, és van mérlegelési lehetőség.
Szabó Veronika pályázati referens: Igen, itt is volt mérlegelési lehetőség.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 257/2016. (VIII. 09.) határozata
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a tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
program keretében benyújtásra kerülő „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. TOP-6.1.4-15
kódszámú pályázati felhívás keretében Pályázat előkészítő tervek,
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítéséről
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés SZMJV
Önkormányzata „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-6.1.4-15 kódszámú
pályázati felhívás szerinti „Pályázat előkészítő tervek,
engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítésére” a Sió
turisztikai fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásához”
tárgyú meghívásos pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok
alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő B6 Építész Iroda Bt.-vel (7100 Szekszárd, Cseri
János u. 5.) kössön szerződést.

2.

A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig a szerződés
ellenjegyzésére.

Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 16.
1. pont: Kővári László GPB elnök
2. pont: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében szoftver- és eszközbeszerzésre
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
Szabó Veronika pályázati referens: A pályázat célja a város és várostérség foglalkoztatási
helyzetének javítása. Ennek kapcsán egy paktumirodát kell működtetni a megvalósítás
időszakában. A két paktumkoordinátor számára a szükséges irodai eszközök beszerzése
kezdeményezésre került. Azonban nem érkezett be három árajánlat, ezért eredménytelen lett
az eljárás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 258/2016. (VIII. 09.) határozata
az adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.8.215-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és
eszközbeszerzésről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Adásvételi szerződés SZMJV
Önkormányzata számára a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében szoftver- és eszközbeszerzésre”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár igazolásához
három ajánlat szükséges, így a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze
új pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 10.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Tervezési szerződés új háziorvosi rendelő építés vázlattervének, engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás
eredménye
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Pályázati kiírás keretében szeretnének új
háziorvosi rendelőt kialakítani, és az ehhez szükséges vázlatterv, engedélyek beszerzése az
előterjesztés tárgya.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 259/2016. (VIII. 09.) határozata
a „Tervezési szerződés új háziorvosi rendelő építés vázlattervének,
engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának
elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Tervezési szerződés új
háziorvosi rendelő építés vázlattervének, engedélyezési és kiviteli
terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön
szerződést a 2016. évi költségvetés terhére, mely sikeres pályázat
esetén a TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázat keretében kerül
elszámolásra.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 9.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő vízelvezetők, árkok,
folyókák tisztítása.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Pap Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint szükség van erre a pályázatra. A tisztítást
folyamatosan kellene végezni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Sokszor a problémát az okozza, hogy rengeteg szemetet dobnak a
vízelvezetőkbe. Nagyon nehéz tetten érni az elkövetőt, de sok esetben a lerakott szemét
jellegéből egyenesen lehet következtetni az elkövetőre. Érdeklődik, hogy ilyenkor van-e
lehetőség arra, hogy büntetéssel sújtsák az elkövetőt, mert ez is sokat jelenthetne, adott
esetben visszatartó ereje is lehetne.
Kővári László elnök: Elméletileg van lehetőség.
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Gyurkovics János bizottsági tag: Tudomása szerint jelenleg is van folyamatban ilyen eljárás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 260/2016. (VIII. 09.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő
vízelvezetők, árkok, folyókák tisztítása” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő
vízelvezetők, árkok, folyókák tisztítása” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő SORTIER BAU KFT-vel (7100
Szekszárd, Baka u. 11/a.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződések aláírására, valamint a jegyzőt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 10.
1. pont: Kővári László GPB elnök
2. pont: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
Doszpod Jánosné osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Korábban sor került olyan kezdeményezésre, hogy a selejtezésre váró
eszközöket meg lehessen menteni, másoknak odaadni. Később azonban meggyőzték a
bizottságot, hogy ezek az eszközök igen elavultak, illetve nem használhatóak megfelelően.
Ezért kerül sor az eszközök selejtezésének jóváhagyására.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 261/2016. (VIII. 09.) határozata
a Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Baka István
Általános Iskola által kért nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő: 2016. augusztus 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskolája selejtezési kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető
Doszpod Jánosné osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 262/2016. (VIII. 09.) határozata
a Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskolája selejtezési
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Tolna Megyei EGYMI
Szivárvány Általános Iskolája által kért nagy értékű tárgyi eszközök
selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő: 2016. augusztus 10.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Bakos Sándorné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
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Pap Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan kezdődött az árusítás?
Pap Zoltán osztályvezető: Erre vonatkozóan nincs információja.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja a közterület-használati díj teljes egészben történő
elengedését. Véleménye szerint az emberek megszokták a virágárusokat, keresik az általuk
eladni szándékolt virágcsokrokat. Az idős hölgyek nem kereskedelmi virágot árulnak, hanem a
saját kertjükben termesztetteket. A bevételük igen alacsony, a díj megfizetését nem is
fedezné.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Úgy tudja, hogy lakossági bejelentés érkezett, mert többen
kifogásolták az árusítást. Véleménye szerint a CBA-val egyetértésben sor kerülhetne a
színvonal emelésére, pad vagy asztal odahelyezésével, hogy ne a földön ülve kelljen a
hölgyeknek árusítani.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt az ötletet nem tartja elfogadhatónak, mert egy újabb piac
létrehozásához vezetne.
Dr. Mezei László bizottsági tag: A körülményekkel kapcsolatban szeretné javasolni, hogy
kulturált eszközt kellene kitelepíteni, valamint hangsúlyozni kellene a területnek az eredeti
állapotban hagyását, hogy ne hagyjanak maguk után semmit.
Szegedi Attila bizottsági tag: A hölgyek eddig nem merték magukkal vinni összecsukható
székeiket, mert valahol tudták, hogy tevékenységük nem megengedett. Felhívták a
figyelmüket arra, hogy lehetőségük van arra, hogy indítványozzák a közterület-használati díj
elengedését. Ezzel az indítvánnyal próbálják meg legalizálni tevékenységüket. Amennyiben
azonban sor kerülne kulturált eszközök odatelepítésére, könnyen előállhatna az a helyzet,
hogy a hölgyeknek vetélytársaik lennének az árusításban. Úgy gondolja, hogy amennyiben a
hölgyek kapnak egy határozatot a díjfizetési kötelezettség elengedéséről, akkor visznek
magukkal összecsukható székeket, amikkel kulturáltabbá válik az árusítás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 263/2016. (VIII. 09.) határozata
Bakos Sándorné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva Bakos Sándorné (7100 Szekszárd, Tartsay
ltp. 28. II/14.) virágárusítás közterület-használati díjának elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
Fejes Istvánné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Pap Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Ebben az esetben is javasolja a bizottságnak a díj elengedését.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 264/2016. (VIII. 09.) határozata
Fejes Istvánné közterület-használati díj mérséklésére 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 Fejes Istvánné (7100 Szekszárd, Mikes u.
24. III/301.) virágárusítás közterület-használati díjának elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és a közterület-használati díj
megfizetésétől eltekint.
Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: Märcz László igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2016. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére”
(93. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Pap Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 30 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag.
Kővári László elnök: Ha más típusú festék kerülne felhasználásra, akkor lehet, hogy kétévente
is meg lehetne oldani ezeknek a munkáknak az elvégzését, és nem kellene minden évben
festeni. Az iránt érdeklődik, hogy történt-e előrelépés ebben az ügyben.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy nem történt festék minőséget célzó kiírás. Ha nem
kerül sor a festékminőség kiírására, akkor az erre a célra szabványos, legolcsóbb festékkel fog
indulni mindenki.
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 265/2016. (VIII. 09.) határozata
a vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2016.
évi hossz- és keresztirányú festési munkáinak elvégzéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződés
Szekszárd város útburkolati jeleinek 2016. évi hossz- és
keresztirányú festési munkáinak elvégzésére” kiírt pályázat során
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a
legkedvezőbb ajánlatot tevő ÚT-ŐR Forgalomtechnikai Kkt.-vel
(székhely: (1022 Budapest, Tulipán u. 29.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig a szerződés
ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 12.
1. pont: Kővári László GPB elnök
2. pont: dr. Molnár Kata jegyző, Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
„A Modern Városok Program keretében a szekszárdi Szőlőhegyi területek vízrendezése
során a vápás betonút építési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák
elvégzése”
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(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Pap Zoltán osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 35 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 7 fő bizottsági tag.
Kővári László elnök: Mikor indul a munka?
Pap Zoltán osztályvezető: Augusztus 15. körül, ha meglesznek az engedélyek.
Kővári László elnök: Van ütemterv?
Pap Zoltán osztályvezető: 6 vállalkozás lett bevonva, párhuzamosan több területen folyik
majd a munka.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 266/2016. (VIII. 09.) határozata
a Modern Városok Program keretében a szekszárdi Szőlőhegyi
területek vízrendezése során a vápás betonút építési munkák
elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzéséről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a „Megbízási szerződés a Modern Városok
Program keretében a szekszárdi Szőlőhegyi területek
vízrendezése során a vápás betonút építési munkák elvégzéséhez
kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. ) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására, valamint a jegyzőt a
szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2016. augusztus 15.
Ács Rezső polgármester
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Dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést, majd javasolja, hogy az igényelt támogatási
összeg fele kerüljön most kifizetésre, a másik részéről pedig azután döntsenek, hogy a Kft.
ügyvezetője tájékoztatta a bizottságot a tagok díjfizetési kötelezettségének teljesítéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 7
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 267/2016. (VIII. 09.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete
terhére 350.000- Ft támogatásban részesíti a Szekszárd Borvidék
Nonprofit Kft.-t a piacfejlesztési és városmarketing tevékenység
színvonalas megvalósításának biztosítására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft ügyvezetőjét,
hogy tájékoztassa a Bizottságot a tagok díjfizetési
kötelezettségének teljesítéséről, a Bizottság ezt követően dönt a
további 350.000-Ft összegű támogatás biztosításáról.
Határidő:

Felelős:

1. pont: 2016. augusztus 10.
2. pont: 2016. augusztus 31.
3. pont: 2016. szeptember 30.
Kővári László elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Tamási Anna igazgatóság vezető

12. napirendi pont:
Egyebek:
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Szabó Balázs bizottsági tag: Elmondja, hogy fogadó óráján több személy is megkereste három
kérdéssel kapcsolatban. Az egyik a Béri Balogh Ádám utca 95. szám keleti oldalán lévő
közlekedési táblák indokoltságának felülvizsgálatával kapcsolatos: a megállni tilos táblával,
illetve a mozgássérült parkolóval. Született már bizottsági határozat ebben az ügyben, de
mégsem került sor a tábla levételére. A másik a Babits utcához kapcsolódik: a lakók
aláírásgyűjtésbe kezdtek a forgalom megszüntetésére. Céljuk az, hogy csak azok a személyek
mehessenek be az utcába, akik ott laknak. A harmadik a Tartsay lakótelep 30. számú
ingatlannal kapcsolatos: a lakók élete ellehetetlenül a fáktól. Verőfényes napsütésben is
lámpát kell használniuk, annyira benőtte ott a fa az erkélysort. Körülbelül 20 centiméterre
vannak a fák az erkélysortól. Elmondja, hogy azt hallotta a lakóktól, hogy van egy 2014-es
határozat a fakivágásról.
Dr. Mezei László bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 40 perckor. A bizottság
határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag.
Máté Péter bizottsági tag: Elmondja, hogy szerinte nincs fakivágásról bizottsági határozat a
Tartsay lakótelep 30. számú ingatlan előtt.
Szabó Balázs bizottsági tag: A hölgy neki megmutatta a határozatot.
Máté Péter bizottsági tag: Fakivágás a Tartsay lakótelep 28. számú ingatlan előtt volt, egy
elszáradt fa esetében. A 30-as számú ingatlannál esetleg gallyazásról szóló határozat lehet.
Szabó Balázs bizottsági tag: Szerinte a gallyazás itt nem megoldás.
Máté Péter bizottsági tag: A fakivágásról óvatosan kell dönteni, mert nem lesz helyette másik,
csak több évtized után.
Szegedi Attila bizottsági tag: Ha sor kerül a fakivágásra, akkor előfordulhat az az eset, hogy
más lakó meg az árnyékhiányt kifogásolná.
Kővári László elnök: Elmondja, hogy szakértőkkel korábban már beszélt erről a témáról. Azt a
választ kapta, hogy nyáron nem lehet gallyazni, mert nem lenne szép a fa. Erre inkább ősszel
kell sort keríteni. Az első két ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Közbiztonsági Tanácsadó
Testület hatáskörébe tartozik mindkettő. Ezért javasolja, hogy a bizottság kérje fel az említett
testületet, hogy ezeket a témákat tárgyalja meg következő ülésén.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 268/2016. (VIII. 09.) határozata
a Közbiztonsági Tanácsadó Testület napirendjére történő
javaslattételről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a Közbiztonsági Tanácsadó
Testületet, hogy az alábbi témákat tárgyalja meg a következő ülésén:
1.) Babits utca forgalmi rendje
2.) Béri Balogh Ádám utca 95. szám keleti oldalán lévő
parkolóban
elhelyezett
közlekedési
táblák
indokoltságának felülvizsgálata
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Ferencz Zoltán a Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnöke
Märcz László igazgatóságvezető
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 8 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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