SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 59-14/2015
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 2015. június 16. (kedd) napján 13 órakor a Szekszárdi Babits
Mihály Kulturális Központ Remete termében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Kővári László elnök, Máté Péter elnökhelyettes,
Gyurkovics János, Szabó Balázs György, dr. Mezei
László, Szegedi Attila és Szabó Zsolt bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelentek: Märcz László igazgatóságvezető,
Varga András osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

dr.
Józsa
Csaba,
Szekszárdi
Közalkalmazotti
Horgászegyesület korábbi elnöke,
János Anna a Civil Kerekasztal képviselője

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 7 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 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: A Szekszárdi Borvidék Kht. két új kérelmének felvételét javasolta és
kérte a 6. napirendi pont első napirendi pontként történő megtárgyalását.
Máté Péter elnökhelyettes: A 6. és a 7. napirendi pont levételét javasolta.
Kővári László elnök: Kéri, hogy a bizottság tárgyalja meg a 6. és 7. napirendi pontokat is.
Varga András osztályvezető: Az alábbi három előterjesztés felvételét kérte a napirendi
pontok közé:
- Weisz László ingatlanvételi kérelme
- „Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2015. évi vegyszeres
szúnyoggyérítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
- A Csörge-tó területének használata a 2015. évi rockfesztivál időszakára
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A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítő javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítéssel együtt,
melyet a bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület kérelme
(98. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Nagy Csaba elnök
2 napirendi pont:
„Megbízási
szerződés
SZMJV
Önkormányzata
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázata megvalósításához szükséges
könyvvizsgálói feladatok ellátására”
(93. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében műszaki ellenőrzésre”
(94. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
4. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő óvodák, általános iskolák és gimnáziumok
vizesblokkjainak tisztasági festési munkái elvégzése”
(95. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
5. napirendi pont:
Scheidler Antal kérelme a Csapó utca forgalmi rendjének módosítására
(96. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
6.napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.)
kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
7. napirendi pont:
Padok kihelyezése a Kápolna térre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
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Meghívott: Baltavári István javaslattevő
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.)
kérelme
(99. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
9. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) 2015.
évi tagdíja
(100. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
10. napirendi pont:
Weisz László ingatlanvételi kérelme
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2015. évi vegyszeres
szúnyoggyérítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
A Csörge-tó területének használata a 2015. évi rockfesztivál időszakára
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

1. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület kérelme
(98. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Nagy Csaba elnök
dr. Józsa Csaba a Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület korábbi elnöke:
Részletesen ismertette a kérelem hátterét. Kérte a T. Bizottság támogatását.
Kővári László elnök: Ingatlanadó bevezetését követően tévedésből a bajaiak a záportározót
olyan ingatlannak nyilvánították, ami adóköteles. A szekszárdi önkormányzat az ingatlanra
kivetette az adót, amit a Gemenc Zrt. fizetett ki. A Gemenc Zrt. kérte a Horgászegyesülettől a
milliós nagyságú összeget. Szekszárd városa az egyesület támogatásaként kifizette a zrt-nek
ezt az összeget. Ezután 3-4 évig támogatást nem nyújtott a bizottság az egyesület részére.
Támogatásra javasolta az egyesület kérelmét, de a támogatás mértékről még nem tudnak
dönteni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Támogatásáról biztosította a kérelmezőt.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság a támogatási összeg meghatározásáig a döntést elhalasztotta.

2 napirendi pont:
„Megbízási
szerződés
SZMJV
Önkormányzata
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210
azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási
Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázata megvalósításához szükséges
könyvvizsgálói feladatok ellátására”
(93. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Märcz László igazgatóság vezető: Két érvényes ajánlat érkezett be, ezért kéri a pályázat
eredménytelennek nyilvánítását.
Szabó Balázs képviselő kiment a teremből, a bizottság határozatképes, 6 fő jelen van.
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 198/2015. (VI.16.)
határozata
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata TIOP-3.4.2-11/12012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely
korszerűsítése” című pályázata megvalósításához szükséges
könyvvizsgálói feladatok ellátására”
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés SZMJV
Önkormányzata TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj
esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ
éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázata megvalósításához
szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására” c. pályázat keretében
könyvvizsgálói feladatok ellátására” tárgyú, 2015. június 3-án
elindított meghívásos pályázati eljárás kapcsán megállapítja, hogy a
„Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott
projektek pénzügyi lebonyolításának szabályai” c. Útmutató piaci
árnak való megfelelés biztosításához három ajánlat szükséges, ezért az
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
Polgármesteri Hivatalt a beszerzési eljárás ismételt lefolytatásának
kezdeményezésére.
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Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Ács Rezső polgármester,
Dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében műszaki ellenőrzésre”
(94. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 199/2015. (VI.16.)
határozata
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében
műszaki ellenőrzésre”
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Megbízási szerződés SZMJV
Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című
pályázat keretében műszaki ellenőrzésre” tárgyú meghívásos pályázati
eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szekszárdi
Városfejlesztési Kft-vel (7100 Szekszárd Bezerédj u. 2.) kössön
szerződést.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Dr. Varga Katalin jegyző
Farkas Éva osztályvezető
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4. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő óvodák, általános iskolák és gimnáziumok
vizesblokkjainak tisztasági festési munkái elvégzése”
(95. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 200/2015. (VI.16.)
határozata
SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő óvodák, általános
iskolák és gimnáziumok vizesblokkjainak tisztasági festési munkái
elvégzéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva
jóváhagyja, hogy a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Óvodák, Általános Iskolák és Gimnáziumok
vizesblokkjainak tisztasági festési munkáinak elvégzése” tárgyú
munkák elvégzését - a benyújtott árajánlatok alapján –, vállalkozási
szerződés keretében
1.568.000,- Ft anyagos munkadíj ellenszolgáltatás fejében,
Arató Attila egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Klapka ltp. 7.),
1.859.280,- Ft anyagos munkadíj ellenszolgáltatás fejében,
Kirizs József egyéni vállalkozó (7181 Tevel, Fő u.292),
1.520.000,- Ft anyagos munkadíj ellenszolgáltatás fejében,
Ráduly Andrea egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Remete u. 81/A),
972.000,- Ft anyagos munkadíj ellenszolgáltatás fejében,
Bosnyák István egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Remete u. 81/B)
végezze Szekszárd MJV Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
„Városüzemeltetési kiadásai” kerete terhére.
2.
A Bizottság felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződések
aláírására, a jegyzőt azok ellenjegyzésére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 20.
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
Märcz László igazgatóság vezető
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5. napirendi pont:
Scheidler Antal kérelme a Csapó utca forgalmi rendjének módosítására
(96. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Máté Péter elnökhelyettes: Helyszíni bejárást követően megállapították a kérelem
megalapozottságát.
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
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 201/2015. (VI.16.)
határozata
Scheidler Antal kérelme a Csapó utca forgalmi rendjének
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Scheidler
Antalnak a Csapó utcában megállni tilos tábla kihelyezésére
vonatkozó kérelmét támogatja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a tábla kihelyezésére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 30.
Märcz László igazgatóság vezető

6.napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.)
kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Kővári László elnök: Támogatásra javasolta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 202/2015. (VI.16.)
határozata
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100
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Szekszárd, Táncsics u. 3.) kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló
1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva a Szekszárdi Borvidék Nonprofit
Közhasznú Kft-nek (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) a pörköltfőző
verseny megrendezése kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati
díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2015. június 20.
Märcz László igazgatóság vezető

7. napirendi pont:
Padok kihelyezése a Kápolna térre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Baltavári István javaslattevő
Kővári László elnök: Tájékoztatásul kiosztotta Baltavári István faragott játékelemeiről szóló
anyagát. Felhívta a figyelmet, hogy a Kápolna téren nem lehet mire leülni, erre megoldás
lenne öt pad kihelyezése. Kiemelte a játszótér játékparkjának felújításának szükségességét.
Kérte a Bizottság tagjait, hogy látogassanak ki a műhelybe jövő hét hétfőn. Javasolta az
előterjesztés későbbi időpontban történő megtárgyalását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság - határozathozatal nélkül - a döntést elnapolta.

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.)
kérelme
(99. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolta a kérelem döntés nélküli megtárgyalását.
Szabó Balázs képviselő visszatért a terembe, a bizottság határozatképes, 7 fő jelen van.
Kővári László elnök: Az idő rövidsége miatt, ma kellene dönteni a kérelemről. Bizottsági
keret terhére történne a kifizetés.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a mai ülésen ne hozzon döntést a bizottság.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottság - határozathozatal nélkül - a döntést elnapolta.

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) 2015.
évi tagdíja
(100. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Kővári László elnök: Ismertette az előterjesztést. A tagdíj marketing támogatásként történő
kifizetése során mentesül az áfa fizetési kötelezettség alól. Nem a bizottsági keret terhére
történne a kifizetés.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolta a kérelemről történő döntés elhalasztását.
Kővári László elnök: Felhívta a figyelmet, hogy ez egy tagdíj jellegű kifizetés, amit alapító
tagként a városnak kötelező fizetni.
dr. Mezei László képviselő: A vélemény alkotásához kérte Gyurkovics János és Máté Péter
véleményének kifejtését ez ügy kapcsán.
Gyurkovics János képviselő: Míg az önkormányzat mentesül, addig a borászok fizetik
tagdíjfizetés során az áfát is. A Kht. közgyűlésén a képviselők egyhangúlag elfogadták a
támogatási összeg mértékét.
Máté Péter elnökhelyettes: Kérte az alaposabb utánajárást az ügy kapcsán. Mi a határideje a
befizetésnek?
Kővári László elnök: Határozati javaslata, hogy a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy
fizesse majd ki ezt az összeget. A tagdíjat illik első félévben befizetni.
Gyurkovics János képviselő: Megjegyezte, hogy a pénzügyi beszámolóból egyértelműen
kiderült, hogy mindenki rendezte a tagdíját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 203/2015. (VI.16.)
határozata
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100
Szekszárd, Táncsics u. 3.) 2015. évi tagdíjáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft (7100 Szekszárd,
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Táncsics u. 3.) részére a 2015. évi piackutatási és városmarketing
tevékenység ellátására 560.000 Ft támogatást biztosítson az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére.
Határidő:
Felelős:

2015. június 20.
Märcz László igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
Weisz László ingatlanvételi kérelme
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette Weisz László kérelmét. Viszonyítási árat nem tudott
mondani, mivel az utóbbi években az önkormányzat nem adott el erdőterületet. Javasolta,
hogy készüljön előzetesen egy forgalmi értékbecslés a területre.
Kővári László elnök: Ki használja ezt a területet?
Varga András osztályvezető: Senki sem használja.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Fél hektárnyi terület kell a rádió állomás építéséhez?
Varga András osztályvezető: Ennek a területnek egy része nem hasznosítható. Megosztani
nem lehet, mivel erdő terület.
Máté Péter kiment a teremből a bizottság határozatképes, 6 fő jelen van.
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 204/2015. (VI.16.)
határozata
Weisz László ingatlanvételi kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta Weisz László
kérelmét az önkormányzati tulajdonban lévő szekszárdi 01324/19
hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan megvételére. A Bizottság felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen forgalmi értékbecslést a
kérdéses ingatlanra, mely tartalmaz fatömeg becslést is. A Bizottság a
forgalmi értékbecslés ismeretében dönt az értékesítésről.
Határidő:
Felelős:

2015. július 15.
Märcz László igazgatóság vezető
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11. napirendi pont:
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2015. évi vegyszeres
szúnyoggyérítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Májusban kiírt szúnyoggyérítésre pályázat időközben
okafogyottá vált. A szúnyoggyérítés központi finanszírozással kerül megoldásra. Javasolta,
hogy a Bizottság nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot.
dr. Mezei László képviselő: Mit jelent az, hogy központilag rendezik? Ők döntik el, hogy
Szekszárdon mikor fognak irtani?
Varga András osztályvezető: A katasztrófavédelem velük fog egyeztetni az irtás
időpontjáról.
dr. Mezei László képviselő: Mi az alapja az egyeztetésnek? Van lehetőség arra, hogy
információt szerezzenek ez ügyben?
Varga András osztályvezető: A katasztrófavédelmi kirendeltség fogja koordinálni a
szúnyoggyérítést. Ők fogják megbízni a vállalkozót, aki minden aktuális település
önkormányzatával felveszi a kapcsolatot.
dr. Mezei László képviselő: Mire alapozzuk ezt a döntést? Van a növényvédő állomásnak
ebben szerepe? Ki mondja meg, hogy Szekszárd bizonyos térségeiben milyen fokú a szúnyog
fertőzöttség?
Varga András osztályvezető: A katasztrófavédelmi kirendeltség vagy a vállalkozó által
megbízott szakértő fogja megállapítani.
dr. Mezei László képviselő: Van lehetősége a városnak időpontot meghatározni? Kiemelte,
hogy nagy jelentősége van annak, hogy melyik stádiumban hol és mikor szórják vegyszerrel a
szúnyogokat. Ilyen típusú településnél, mint Szekszárd, minden részénél mások a víz és beton
viszonyok. A szúnyog peterakása, lárva kelése mindig megfigyelésen alapul. Van lehetőség
arra, hogy megfigyeléseket végezzen, adatokat gyűjtsön a növényvédelmi állomás ezzel
kapcsolatban?
Varga András osztályvezető: Tudomása szerint a növényvédő állomásnak ez ügyben nincs
kompetenciája. A szúnyoggyérítés minden településen egységesen kerül végrehajtásra. A légi
irtást követi a földi egységekkel történő irtás.
dr. Mezei László képviselő: Az e módon történő szúnyoggyérítés hatékonyságával
kapcsolatos kétségeit kifejtette.
Máté Péter visszatért a terembe, a bizottság határozatképes, 7 fő jelen van.
Kővári László elnök: Bízik a katasztrófavédelem szakértelmében.
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 205/2015. (VI.16.)
határozata
„Szekszárd város belterületén légi és földi úton történő 2015. évi
vegyszeres szúnyoggyérítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd város belterületén légi
és földi úton történő 2015. évi vegyszeres szúnyoggyérítés” tárgyú
meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy a beérkezett ajánlatok alapján, az Önkormányzatnak nem
áll elegendő forrás rendelkezésére a szerződés megkötésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredménytelenségéről.
Határidő:
Felelős:

2015. június 20.
Ács Rezső polgármester,
Märcz László igazgatóság vezető

12. napirendi pont:
A Csörge-tó területének használata a 2015. évi rockfesztivál időszakára
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismertette az előterjesztést.
Szabó Balázs képviselő: Jelezte észrevételeit a fesztivál szervezési hiányosságaival és a
szabályok be nem tartásával kapcsolatban.
Varga András osztályvezető: Kiemelte, hogy az előterjesztés szerint tulajdonosi
hozzájárulást kell megadni. A rendezvénytartási engedélyt a jegyző fogja kiadni. Ahhoz, hogy
ezt az engedélyt a jegyző ki tudja adni, szükséges a tulajdonosi hozzájárulás.
Szabó Balázs képviselő: Jelezte, hogy nincsen őrző-védő szolgálat a rendezvény
biztosítására.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Milyen feltételekkel adták oda a területet?
Varga András osztályvezető: Ugyanazon feltételeket írták elő, mint korábbi években.
Szabó Balázs képviselő: Jelezte szükségszerűségét az önkormányzat és a Csörgerock.hu Kft.
között létrejött megállapodás felülvizsgálatának.
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Varga András osztályvezető: Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat szervezőként nem
jelenik meg, csupán a területet adta használatba.
dr. Mezei László képviselő: Javasolta nyilatkozat kiadását, amiben az önkormányzat
kifejezésre juttatja, hogy a rendezőknek minden feltételt biztosított, valamint a később
felmerülő problémák és hiányosságok esetén felelősség nem terheli az önkormányzatot.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, melyet a
bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 206/2015. (VI.16.)
határozata
A Csörge-tó területének használata a 2015. évi rockfesztivál
időszakára
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága hozzájárul, hogy a 2015. évi
Csörgei-tavi Rockfesztivál megrendezéséhez szükséges földterületet
(Szekszárd 025-028 hrsz.) Gyimesi Sándor e.v. (7130 Bátaszék, Budai
u. 31.) használatába adja az Önkormányzat. A használatba adás
kapcsán a rendezőt terhelik mindazon kötelezettségek, melyek a
Csörgerock.hu Kft. terhelték a 2014-ben megkötött megállapodás
alapján. A Bizottság felkéri a polgármester a használatba adással
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
2. A Bizottság felkéri a polgármestert nyilatkozat kiadására, amiben a
médiumok felé olyan tájékoztatást adjon, hogy a Rockfesztivál
megrendezése során esetlegesen felmerülő problémákért az
Önkormányzatot nem terheli felelősség.
Határidő:
Felelős:

2015. június 16.
Ács Rezső polgármester,
Märcz László igazgatóság vezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 13 óra 59 perckor berekeszti.
K.m.f.
Kővári László
elnök
Máté Péter
elnökhelyettes
Jegyzőkönyv hitelesítő
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Készítette:
dr. Aradi Péter
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Varga Katalin
jegyző
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