SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/13-7/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2017. március 28. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár
132 termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Máté Péter bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Herr Teréz főépítész
Varga András osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Majnay Gábor osztályvezető
Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető
Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
Tölgyesi Balázs az Alisca Terra Kft. ügyvezető
igazgatója
Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető
igazgatója
Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
ügyvezető igazgatója
dr. Fenyőházi Elemér a Szekszárdi Víz és Csatornamű
Kft. jogi tanácsadója

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás
és egy Hozamszámítás elkészítésére a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti,
a természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő sportszállóra vonatkozóan a
Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye;
- A „Javaslat Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás
elkészítésére a jelenleg a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület) létesítendő
szállodára vonatkozóan a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye;
- „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által saját
forrásból és működtetésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai
támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye;
- „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében
lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az
eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye;
- Attila Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. kérelme;
- Parászta, 8003 helyrajzi számú zárkerti ingatlan ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretei között foglalkozzon az Előhegy
utca és az Újfalussy utca aszfaltozásával, valamint a Szekszárdi Kutyamenhely működésével.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés kötése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen
történő eltemettetéssel (a továbbiakban köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
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Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
3. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
(73. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető
4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. II. félévi tevékenységéről
(54. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(78. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000 (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(79. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
9. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
11. napirendi pont:
Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
(84. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervére
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
13. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által saját
forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, nemzeti értékhatárt elérő és azt
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai
támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
14. napirendi pont:
„Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében
lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
15. napirendi pont:
Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a kárpátaljai
magyarok részére
(86. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között az ökohatékony
településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő keretmegállapodás jóváhagyására
(88. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
17. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(89. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
18. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2016. évi megvalósulásáról
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
19. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Kórház
közötti együttműködési megállapodás módosítására
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés
jóváhagyására
(87. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények
támogatására
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
23. napirendi pont:
A „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és
egy Hozamszámítás elkészítésére a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, a
természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő sportszállóra vonatkozóan a Modern
Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
24. napirendi pont:
A „Javaslat Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás
elkészítésére a jelenleg a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület) létesítendő
szállodára vonatkozóan a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
25. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
támogatására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívottak: Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető
26. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtására
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
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27. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
28. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához szükséges építési
munkák kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
29. napirendi pont:
Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
31. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
32. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
33. napirendi pont:
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
34. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
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(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
35. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
36. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezetének kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
37. napirendi pont:
Parászta, 8003 helyrajzi számú zárkerti ingatlan ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
38. napirendi pont:
Attila Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
39. napirendi pont:
Egyebek
1. napirendi pont:
„Megbízási szerződés kötése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen
történő eltemettetéssel (a továbbiakban köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 93/2017. (III.28.) határozata
8
0328jkv

a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára a közköltségen történő eltemettetéssel összefüggő
kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a
közköltségen történő eltemettetéssel összefüggő kegyeleti
szolgáltatás nyújtására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő
PANTEON Kegyeleti és Szolgáltató Kft.-vel (7100 Szekszárd,
Alkony utca 1.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről
(71. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Kővári László elnök: Köszönti dr. Pilisi Gábor r. ezredest. Gratulációját fejezi ki a kapitányságvezetőnek
a kitüntetéshez. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági Tanácsadó
Testülete a beszámolót a március 23-i ülésén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.
Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Köszöni a gratulációt. Az év elején kitűzött célokat minden
nehézség ellenére meg tudta valósítani a Szekszárdi Rendőrkapitányság. Ezen célok közül is kiemelné
a legfontosabbakat. Ezek közé tartozik a migrációs helyzetben történő helytállás. Ez szorosan összefügg
a közterületi jelenléttel, hiszen köztudott, hogy a határ mentén a szekszárdi rendőrök is teljesítettek
szolgálatot. Tolna megye egy századot ad minden második héten. Ez az elmúlt évben 19 alkalmat
jelentett. A Szekszárdi Rendőrkapitányság, mint megyeszékhelyi rendőrkapitányság, a legnagyobb
létszámú rendőrkapitányság a megyében. Ennek megfelelően ebbe a századba is súlyának megfelelően
delegált tagokat, körülbelül 32-34 rendőr vett részt a határ menti munkákban. Fontos volt számukra,
hogy a közterületeken is jelen tudjanak lenni. Fontosnak tartja még kiemelni, hogy mind felderítés
eredményességben, mind nyomozás eredményességben évről évre egyre jobban teljesítenek.
Elmondja, hogy száz százalékosan sosem fejezhető be a nap végére a rendőrség tevékenysége. Amíg
egy felderítetlen bűnügy vagy szabálysértés van, addig nem befejezett a munkájuk. Viszont minden
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ügyet sajnos nem lehet felderíteni. Az előterjesztés szöveges része az egész rendőrkapitányságra
vonatkozik, a színes grafikonok és a táblázat pedig Szekszárd városra. Az elmúlt hat évben a
bűncselekmények és szabálysértések száma csökkent, a bűncselekményeké körülbelül a felére. Ez az
adat érvényes az egész országra is. A tavalyi évben azt tapasztalta, hogy a feljelentések száma stagnált,
nem csökkent. Ezen adatra hivatkozva a bűncselekmények számának további csökkenésére nem
számít. Szekszárd vonatkozásában kiemeli, hogy nem csökkent a városban a bűncselekmények száma.
A kapitányság illetékességi területén csökkent, de a városban nem. Úgy gondolja, hogy a rendőrségnek
vannak olyan módszerei, amelyekkel rá lehet hatni a bűncselekmények számának csökkenésére, de
nyilvánvaló az is, hogy ez a szám nem csökkenhet a végtelenségig, a bűnözés ugyanis egy társadalmi
jelenség. Az előterjesztésben található táblázat tartalmazza a 14 kiemelt bűncselekményt. Ezek a
meghatározó bűncselekmények az egész országban is, és ezek fordulnak elő a leggyakrabban típusában
és struktúrájában. Ezekre kell úgy reagálniuk, hogy a lakosságnak kialakuljon egy olyan közbiztonság
érzete, amely elfogadható. A táblázatból látszik az, hogy emberölést nem követtek el. A testi sértés,
kiskorú veszélyeztetése, garázdaság száma a városban nem csökkent, hanem stagnált. Ezek a
bűncselekmények állandósultak a városban. Ezek a bűncselekmények köthetőek a közterületekhez,
magánlakásokhoz, nyilvános helyekhez. Ami szembetűnő, az a lopás, és a lopás bizonyos alfajának a
csökkenése. Fontos, hogy a vagyon elleni bűncselekmények ne szaporodjanak el, mert ezek közvetlenül
a vagyontárgyakat érintik, és erre igen érzékenyek az emberek. Kiemelendő, hogy a lakásbetörések
száma körülbelül a felére csökkent. A közterületi bűncselekmények kimondott jellemzője a rongálás és
a rablás. A rablások számában nagymértékű csökkenés látható, és a súlyukat tekintve elmondható,
hogy nem voltak kiemelkedő bűncselekmények: nem pénzintézetet érintettek, és nem nagy értékű
vagyonra követték el, viszont a sértetek között voltak fiatalok, idősek és hölgyek is. Ezeknél a
bűncselekményeknél az elkövetőt mindig sikerült elfogni. A rongálások száma is alacsony. Az, hogy a
kiemelkedő 14 bűncselekmény száma csökkent, az annak köszönhető, hogy a lopások és
lakásbetörések száma csökkent. A lakásbetörés az egyik legnehezebben felderíthető bűncselekmény.
Az elmúlt évek alapján azt tapasztalták ennél a bűncselekménynél, hogy nem helyi lakosok követik el,
hanem más megyéből érkező személyek, késő ősszel, télen vagy kora tavasszal, mert ilyenkor korán
sötétedik. Ez az adat az egész országra érvényes, éppen ezért országos koordináció is volt ebben a
témakörben az elkövető felderítésének érdekében. Mivel a határ mentén többször teljesítettek
szolgálatot, ezért szorosan együttműködtek a polgárőrséggel, a Szőlő-Szem Mozgalommal és a
közterület-felügyelőkkel is. Azokon a helyeken, ahol a korábbi évek tapasztalatai alapján nagyobb volt
a bűnelkövetés aránya, demonstratív jelenlétet igyekeztek létrehozni. Ha szükség volt rá, akkor a
nyomozók is járőröztek. Az együttműködés témakörében fontosnak tartja kiemelni a bírósággal és az
ügyészséggel való jó kapcsolatukat. Korábban többször adódtak problémáik a nyomozás kapcsán,
ugyanis igen sok olyan ügy volt, amit az ügyészség bizonyítottság hiányában megszüntetett. Erre
tekintettel több konzultációt hirdettek meg, amelyek sikeresen meg is valósultak. Ennek köszönhetően
most már a nyomozás folyamatába is belelát az ügyész, és a nyomozóval megbeszél bizonyos
nyomozati cselekvéseket. Ennek az együttműködésnek köszönhetően az elmúlt évben elvétve akadt
olyan ügy, amit az ügyészség bizonyítottság hiányában megszüntetett. A megyei jogú városok
tekintetében Szekszárd több kategóriában is az első vagy második helyen végzett. A polgárőrséggel
való együttműködés kapcsán elmondja, hogy korábban voltak hiányosságok, de utána a
polgármesterrel is egyeztetett ebben a témában. Az elmúlt évben a polgárőrség nagyon jól dolgozott,
struktúrájában, személyi állományában erősödött. Ebben a rendőrség is segített nekik, de önmaguk is
szépen fejlesztették a szervezetet. Az elmúlt évben a közös szolgálat a sokszorosára emelkedett, mind
a közterületi jelenlét, mind a rendezvények biztosítása tekintetében. A Szőlő-Szem Mozgalom
tevékenységét is pozitívan jellemzi, annak ellenére, hogy sajnálatos körülmény miatt vezetőváltozás
következett be. Úgy gondolja, hogy az új vezetés is igyekszik megtartani azt a struktúrát, azt a feladatot,
amit a korábbi vezető elkezdett. A közterület-felügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy a napokban
kapta meg azt a jelentést, amit minden hónapban megküldenek neki. Az együttműködés kapcsán még
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meg kell említeni az önkormányzatot is, hiszen rengeteg segítséget és ötletet ad az önkormányzat a
rendőrségnek. Több képviselő megkereste különböző problémákkal, amelyek a kerületében
jelentkeztek. Véleménye szerint ezekre a megkeresésekre sikerült mindig reagálnia a rendőrségnek. A
közlekedéssel kapcsolatban elmondja, hogy a balesetek száma kicsit emelkedett, de a halálos és súlyos
balesetek száma csökkent. Gócpontokat a városon belül nem találtak. Igyekeznek a kihelyezett
tábláknak érvényt szerezni. Összességében úgy gondolja, hogy egy sikeres évet zárt a rendőrség, amit
a statisztikai mutatók is alátámasztanak. Az önkormányzatok egy ötös skálán 4,32-re értékelték a
rendőrség munkáját.
dr. Mezei László bizottsági tag: A rendőrkapitányság tavalyi beszámolójának az volt az üzenete, hogy
nem a büntetés a legfontosabb, hanem a felvilágosítás, nevelés, tanácsadás előtérbe hozása.
Érdekelné, hogy ez a célkitűzés bevált-e? Szeretne továbbá választ kapni arra is, hogy ezek a számára
hihetetlen eredmények egy olyan gazdasági és társadalmi környezetben, ahol a szekszárdi lakosok
élnek, hoztak-e valamiféle változást az emberek gondolkodásában? Összefügg-e az eredményekkel a
jobb személyi állomány, a jobb technikai háttér? Szeretné még kérni a rendőrkapitánytól, hogy fejtse
ki, hogy a határőrizet kérdésében mit kell tudni a lakosságnak a migránskérdésről.
Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: Abból indulna ki, hogy a segítő rendőri támogató fellépést
nagyon fontosnak tartja. Véleménye szerint a becsületes állampolgárok azt kell, hogy érezzék, hogy a
rendőrség segíti, támogatja őket, és nem polgárpukkasztó intézkedésekkel vegzálja őket. Akinek
félnivalója van, az pedig féljen, érezze azt, hogy a rendőrség keményen fellép a szándékos
szabályszegőkkel szemben, beleértve azokat is, akik ismételten, a büntetés hatására sem akarnak
jogkövető állampolgárok lenni. Azt, hogy az eredmények miért ilyenek, nem könnyű megválaszolni.
Ezekhez az eredményekhez az is kellett, hogy az ember, mint vezető többet tapasztaljon. Az elmúlt
évben vezetői váltásokat tett, nem is keveset. Ezektől a váltásoktól az eredményesség növelését várta.
Annak ellenére, hogy a határon sok szolgálatot teljesítettek, tudta, hogy ez emberpróbáló lesz. A
nyomozók nem csak nyomoztak, hanem járőröztek is. Jó szervezőkészségre volt szükség, amiben az
osztályvezetők partnerek voltak, valamint azok a szervezetek is, amelyeket az előbb felsorolt. Úgy
gondolja, hogy ezek a tényezők szerepet játszottak az eredmények elérésében. A migrációval
kapcsolatosan elmondja, hogy Magyarország elég egyedi utat jár: dupla kerítést épített a határon,
valamint a mai napon lépett érvénybe az a rendelkezés, hogy nemcsak nyolc kilométerről viszik vissza
a migránsokat, hanem mindenhonnan. Ez politikai kérdés, ezért arról, hogy ez a rendelkezés jó vagy
nem, nem nyilvánít véleményt. A rendőrség a hatályos jogszabályokat maradéktalanul végrehajtja.
Kővári László elnök: A bűncselekmények stagnálásánál lehet-e különbséget tenni a szekszárdi lakosok
és a bejárók között?
Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: A városi bűnözés struktúrájában teljesen más, mint a
községeké. Sok a bevásárlóközpont, több autó van, sok az irodaház, jobban megéri bűnözni, mint egy
község esetében.
Kővári László elnök: A Közbiztonsági Tanácsadó Testület is egy jó példa arra, hogy a különböző
szervezetek találkozzanak egymással, és lássák az egymásra utaltságot, illetve az együttműködési
igényt a város részéről is. A testület ülésén még felmerült kérdésként, hogy milyen súllyal és szereppel
bírnak a különböző kamerák a városban, hogy szükség van-e ezekre, lehet-e ennek segítségével elfogni
az elkövetőket.
Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető: A választ kicsit távolabbról indítaná. Elmondta korábban,
hogy a lakásbetörések, vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent. Az elmúlt évben indult be a
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VÉDA-rendszer is, ami az autópályákon, nagyobb forgalmú utakon ott van. Úgy gondolja, hogy ez
visszafogja az utazó bűnözést. A kamerarendszer kérdéskör két részre osztható: bűnmegelőzésre és
bizonyíthatóságra. A kamerák kihelyezését mindig egyeztetés előzte meg. Véleménye szerint jó helyre
lettek kihelyezve. A technika fejlődése persze szükségessé teszi a régi kamerák lecserélését. A mai
kamerák már éjjel látók, 360 fokos fordulásra képesek, fókuszálhatók. Példaként említi meg a Csatárikörforgalomnál levő kamerát. Annak a kamerának megnézte a rendszerét, rázummolt, és a
gyorsétterem parkolójában levő autó rendszámát is le tudta olvasni vele. Nagy segítség mind a
megelőzés, mind a felderítés szempontjából.
Kővári László elnök: A civil szervezetek különböző témákban felméréseket végeztek, és abban a
kérdésben, hogy kiben bíznak meg leginkább, a rendőrség kapta a legtöbb támogatást. Megköszöni a
kapitányságvezető beszámolóját.
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 94/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a Szekszárdi
Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
(73. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető
Kővári László elnök: Köszönti a kirendeltség-vezetőt.
Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: A Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a
tavalyi évben az országos, illetve a megye által meghatározott feladatokat végrehajtotta, valamint ezen
kívül még számos olyan feladatot is végrehajtott, amit saját maga tervezett el. Az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tavalyi évüket jóra értékelte. Ezt a jó eredményt 96%-os létszámú
feltöltöttséggel voltak képesek elérni. Elmondható, hogy a létszámhelyzetük stabil, éves szinten egykét fő érkezik, illetve távozik. A távozók nagy része továbbra is a szakmában dolgozik, csak másik
kirendeltségen. A Szekszárdi Kirendeltség 46 illetékességi területtel, illetve 64 működési területtel
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy 64 településre riasztják a szekszárdi tűzoltókat, illetve a bonyhádi őrsöt.
Éves szinten általában 570 riasztást kapnak a tűzoltók. A tűzesetek számában némi csökkenés látható.
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Kiemelné, hogy ipari létesítményben nagyobb tűzeset nem volt. Ez visszavezethető arra, hogy elég
szoros hatósági felügyeletet gyakorolnak az ipar résztvevőinél tűzvédelem tekintetében. Kimutatható,
hogy az ellenőrzések számának növekedésével csökkent az ilyen jellegű tűzesetek száma. A műszaki
mentések számában egy igen erőteljes, körülbelül 25%-os emelkedés tapasztalható. Ez összefüggésbe
hozható azzal, hogy a tavalyi évben volt egy viharos időszak, ami igen sok munkát adott a tűzoltók
számára. Sajnos még mindig vannak olyan esetek, hogy egy viszonylag vékonyabb faág letörik a vihar
következtében, és rádől az úttestre. Ezekben az estekben még mindig őket riasztják ahelyett, hogy az
állampolgárok maguk áttennék a faágat. A tavalyi évben a téves jelzések száma növekedett. Nagyon
örül annak, hogy szándékosan senki nem adott le téves jelzést. A tüzeket, műszaki mentéseket 99%ban egyes kiemelt egységekkel le tudták küzdeni. Elmondja, hogy az egyes kiemelt egységet a kisebb
veszélyeknél szokták bevetni. A tavalyi évben két darab kiemelt esemény történt. Az első eseménynek
nem a nagysága kiemelendő, hanem a helyszíne. Az M6-os autópálya „c” alagútjában történt egy
ráfutásos baleset, amelynek következtében kigyulladt az egyik autó. Ebben az esetben egy viszonylag
zárt térről van szó, ami náluk vezérkiemelt eseménynek számít. A másik esemény, amit kiemel, a tavalyi
év elején történt, a város szélén található, „Graffiti diszkóként” nevezett épületnél. Itt hat órán
keresztül dolgoztak a tűz megfékezésén. A kirendeltség nemcsak tűzoltással és műszaki mentéssel
foglalkozik, hanem vannak hatósági jogkörei is. Itt emelné ki az iparbiztonsági hatósági jogkörüket. A
tavalyi év folyamán módosult a katasztrófavédelmi törvény, ami érintette a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemeket. Az illetékességi területükön 10 ilyen üzem található. A jogszabályi változás
következtében egy erősebb hatósági kontrollt végeztek ezeknél az üzemeknél. Hiányosságokat tártak
fel, ami miatt három eljárást is meg kellett, hogy indítsanak. Feladataik közé tartozik még a veszélyes
áruk szállításának ellenőrzése is, mind a közúton, mind a vasúti forgalomban. A vasúti forgalom az
illetékességi területükre nem igazán jellemző, hiszen egyedül Bátaszékre érkezik Dombóvárról havonta
egyszer veszélyes áru, mégpedig a helyi mozdonyok működéséhez szükséges gázolaj. Közúton 10
esetben tártak fel veszélyes árut szállító járműnél hiányosságot. Ezekben az esetekben a megfelelő
eljárásokat megindították. Az évek folyamát nézve ez egy stagnáló jelenség. Nagy hangsúlyt fektetnek
még a diákok felkészítésére, illetve a közösségi szolgálatra. A tavalyi évben 4445 diák vett részt a
kirendeltségen közösségi szolgálatban. Ez a szám évről évre növekszik. Két olyan iskolában is tartanak
oktatásokat, ahol rendészeti képzés folyik, valamint a tavalyi évben először rendezték meg FaddDomboriban a katasztrófavédelmi ifjúsági tábort, a rendészeti képzésre és diákokra alapozva. Tavalyi
évben kiemelkedő feladat volt, és főként Szekszárdot érintette a középmagas lakóépületek tűzvédelmi
ellenőrzése, az ipari létesítmények ellenőrzése, illetve a téves tűzátjelzésekkel kapcsolatos
felülvizsgálatok ellenőrzése. Megállapítható, hogy a hiányosságok száma a tavalyi évben csökkent, a
közel azonos ellenőrzéseket tekintve. Úgy gondolja, hogy ez összefüggésbe hozható azzal, hogy
folyamatosan hajtják végre az ellenőrzéseket, és szoros hatósági felügyeletet gyakorolnak az
üzemeknél. Ennek ellenére tapasztalhatóak olyan hiányosságok, hogy a menekülési útvonalak el
vannak torlaszolva, s nem megfelelő az oltóvíz biztosítás, valamint a változások bejelentése elmarad.
Ezek igen súlyos hiányosságok, de szerencsére a számuk csökken. Ez is bizonyítja azt, hogy szükség van
az üzemek ellenőrzésére. A szakhatósági eljárásaik nem változtak, illetékességi területeiken nagy
beruházásokra nem került sor. Tűzvédelmi eljárásaikkal szemben másodfokú eljárásra egy esetben
sem került sor. Úgy gondolja, hogy ez azt bizonyítja, hogy kollégái jól végzik a feladatukat. A tűzoltóság
társadalmi megítélése nagyon jó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Mindkét eseménynél nagy a jelentősége annak, hogy a helyszínen levő
civileknek milyen szerepe van. Azt kérdezi a kirendeltség-vezetőtől, hogy lát-e lehetőséget a civilek
helyzetbe hozására. Tesznek-e valamit ennek az érdekében? Egy tűzoltó készülékkel vagy egy
felvilágosítással megoldható ez a kérdés. Alkalmas-e a katasztrófavédelem a katasztrófák elhárítására
Szekszárdon az eszközöket és a tudást tekintve? Ha történik valami, akkor a katasztrófavédelem
rendelkezik minden eszközzel a katasztrófa elhárítására? Érdekelné a kirendeltség-vezető álláspontja
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a megszűntetett kéménysepréssel kapcsolatban, mivel Tolna megyében a kémények 84%-ánál
hagyományos tüzelőanyagot is használnak. Jogszabály szerint két évente kell ellenőrzést végezni, ezért
úgy gondolja, hogy meg fog duplázódni a rossz kéményekkel összefüggő balesetek száma.
Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltség-vezető: A civileknek nagy szerepe van a kezdetleges tüzek
oltásában. Ezt minden fórumon oktatják is. Folyamatosan járják az iskolákat és tartanak oktatásokat,
illetve vannak olyan képzéseik is, amelyeket civil szervezeteknek tartanak. Példaként említi, hogy
legutóbb a Siketek és Nagyothallók Egyesületénél tartottak előadást. Csökkent képességű
személyeknek is lehet olyat tanítani, amivel hatékonyan meg tudja előzni a tűz keletkezését, illetve
amivel a megtörtént bajt hatékonyan tudja kezelni. Elmondja, hogy a katasztrófavédelem fel van
készülve mindenféle eseményre. Magasabb riasztású fokozat elrendelése esetén Pécsen, Budapesten
és Székesfehérváron is vannak olyan speciális járművek és speciálisan kiképzett személyek, akik
megfelelően el tudják látni a feladatot. De a Szekszárdi Kirendeltség is rendelkezik olyan eszközökkel,
amelyekkel például a kisebb lyukadásokat azonnal be lehet tömni, vagy amelyekkel egy kisebb
kiszóródás azonnal megszüntethető. A Hunor és a Huszár speciális mentőalakulat kifejezetten
földrengésre van kiképezve. A kéménysepréssel kapcsolatos feladatok ellátására rendelkeznek
megfelelő technikai eszközökkel és képzett személyi állománnyal is.
Kővári László elnök: Szeretné, ha a kirendeltség-vezető átadná Balázs Gábor parancsnoknak a
gratulációját a kitüntetéshez. Az utóbbi az árvízvédelmi feladatok ellátásában a katasztrófavédelem
tevékenységére nagy szükség volt. Továbbá több olyan súlyos baleset van, ahol a katasztrófavédelem
segítségnyújtása nélkülözhetetlen. Úgy hallotta, hogy létrejött egy kutyás civil szervezet.
Szegedi Attila bizottsági tag: Megalakulás alatt van a Szekszárdi Kutató Mentőcsoport vagy
Mentőszolgálat. Mind a csoport, mind a szolgálat nevet szeretnék használni. Ott volt az alakuló ülésén
a katasztrófavédelem egyik munkatársa is, aki egy részletes tájékoztatást nyújtott. 18 fővel alakult meg
a szervezet, amelynek tiszteletbeli tagja az alpolgármester. Múlt héten, pénteken aláírták az
alapításhoz szükséges okiratokat, csak a bejegyzésre még nem került sor.
Kővári László elnök: A televízióban az hallható mindig, hogy a kutyák a földrengéseknél segítenek. De
ki kell emelni azt is, hogy az eltűnt személyek felkutatásában is fontos szerepük van. Ez a szervezet a
rendőrség munkáját is nagymértékben segíti majd. Megköszöni a kirendeltség-vezető beszámolóját.
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 95/2017. (III.28.) határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos
Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Kirendeltségének és a Szekszárdi

Önkormányzata Közgyűlésének
a „Beszámoló a Tolna Megyei
Szekszárdi Katasztrófavédelmi
Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi
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tevékenységéről” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. II. félévi tevékenységéről
(54. 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.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy az egyesület száma 32 főre
emelkedett. Ifjú polgárőreik is vannak, öten, valamint felvették a kapcsolatot az iskolákkal is, ahol nagy
örömmel fogadták a program indulását. A Szőlő-Szem Mozgalommal folyamatosan együttműködnek.
Elsősorban a város belterületén végzik tevékenységüket, a külterületet ugyanis egy megállapodás
alapján a Szőlő-Szem Mozgalom védi, a rendőrséggel együttműködve. A 2016-os évben összesen 3878
órányi szolgálatot láttak el. Kihangsúlyozza, hogy ezt az óraszámot a 32 fő a saját szabadidejét
feláldozva látta el. A rendőrség nagymértékben segíti az egyesület működését, 1149 órát igazolt le az
egyesületnek, ami egy támogatás igénylésénél nagyon fontos lesz. 233 órát a Tolna Megyei Rendőr
Főkapitánysággal működtek együtt. A bűnmegelőzési órák száma 532, a közlekedési „akcióké” 394, a
rendezvény biztosításé 449 óra volt. A határrendészettel nem vették fel a kapcsolatot, ugyanis van egy
olyan megállapodás, ami rögzíti, hogy a helyi egyesületek a helyi közösség, a lakosság szolgálatában
tevékenykedjenek. A határon való szolgálat helyett megnövelték az óraszámukat a városban, pótolva
a határon teljesítő rendőrök hiányát. A NAV-nál és a katasztrófavédelemnél is teljesítettek szolgálatot.
A NAV esetében hatósági tanúként teljesítettek szolgálatot, a katasztrófavédelemmel való
együttműködésnél a kutató mentőcsoportjukat emeli ki, 12 polgárőr tagja a kutató mentőcsoportnak.
Az eltűnt személyek felkutatása és az árvízi védekezés a legfőbb szándék ebben az együttműködésben.
Együttműködésben vannak az önkormányzattal, a közterület-felügyelőkkel. Kéri a bizottságot, hogy
amennyiben lehetőség van rá, akkor továbbra is támogassa az egyesületet.
Kővári László elnök: Tavaly tavasszal volt egy egyeztetés Szekszárdon, amelyen a Szőlő-Szem
Mozgalom és a Polgárőr Egyesület is részt vett. Ekkor szó volt arról, hogy ősszel létrejön egy
megállapodás, amely szerint a Szőlő-Szem Mozgalom belép a Polgárőr Egyesületbe. Azt nem tudja,
hogy a Szőlő-Szem Mozgalom korábbi vezetője milyen ajánlatot tett.
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Ezen a megbeszélésen már az új vezető volt
jelen.
Kővári László elnök: Történt előrelépés az ügyben?
Bakodi Róbert, a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke: Igen, de egybeolvadásról nem volt szó. Egy
együttműködési megállapodás jött létre a Polgárőr Egyesület, a Szőlő-Szem Mozgalom, a rendőrség és
az önkormányzat között.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 96/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. II. félévi tevékenységéről szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. évi II. félévi beszámolóját
elfogadja és az Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás
II. fejezetének 1/c. pontja alapján 100.000.- Ft támogatást nyújt az
Egyesület számára a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (III.6.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete 505.4.2. számú előirányzata
terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás
elkészítésére és a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 7.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 10.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól (tervezet)
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 6 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Volt egy hasonló tárgyú önkormányzati rendelet. Egy olyan kivételes
szabályozási tárgykörről van szó, amely kötelezővé teszi az önkormányzatok számára az ebben a
tárgykörben történő rendeletalkotást. Az önkormányzati törvény nevesíti ezt a felhatalmazást. A
korábbi önkormányzati rendelet nem illeszkedett a megváltozott jogszabályokhoz, ezért szükséges volt
a felülvizsgálata. Olyan tárgyköröket szabályozott ugyanis, amelyeket már nem lehetett, és nem
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szabályozott olyan tárgyköröket, amelyeket pedig kellett volna. Elmondja, hogy most már két éve egy
komoly munka folyik az önkormányzatoknál a Központi Civil Regiszter (a továbbiakban: KCR rendszer)
létrehozása tekintetében. Ez arról szól, hogy címet kell adni minden olyan ingatlannak, amelyben lakni
lehet. Ez óriási munkát jelent, ami folyamatosan zajlik. A jogszabály ennek megalapozásául is szolgál.
Kővári László elnök: Véleménye szerint a zárkerti ingatlanok helyrajzi számát is ki kellene tenni. Ezt a
javaslatot több érvvel is alá lehet támasztani. Adózási szempontból is van jelentősége, de főleg akkor,
ha történne ott olyan baleset, ahova a katasztrófavédelmet vagy a mentőket kellene hívni. A Bor utca
felújítása nemsokára elkészül. A bizottság már korábban kezdeményezte, hogy az elágazásokhoz ki
kellene tenni, hogy milyen völgy van abban az irányban. Volt már ott ugyanis haláleset, még pedig
azért, mert a mentő nem tudta, hogy merre kell menni.
Szegedi Attila bizottsági tag: Vannak olyan utcaelnevezések, amelyek megmaradtak, de máshova
kerültek. Például a Bátaszéki úton több olyan ingatlan van, amelyek a Csatári út elnevezést használják.
Levelek érkeznek erre a címre úgy, hogy a Csatári út egy utcával arrébb van. A KCR rendszer ezt is
tisztázná?
dr. Molnár Kata jegyző: Ebben az esetben valószínű, hogy a különböző nyilvántartások nincsenek
összhangban egymással. Ha utcanév változtatásra kerül sor, és ez a KCR rendszerbe rögzítve lesz, akkor
az önkormányzat feladata lesz a lakók értesítése és az adminisztrációs feladatok ellátása.
Kővári László elnök: Véleménye szerint nem szabályos, hogy az Arany János utca esetében rögzítve
van az utónév, de például a Petőfi utca esetében nem. Ugyanez a problémája a Béla király tér és a
Garay tér esetében.
dr. Molnár Kata jegyző: Főszabály szerint a teljes nevet kell, hogy tartalmazza az utca elnevezése.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek azzal a módosítással, hogy a zárkerti ingatlanokon a helyrajzi számok kerüljenek
feltüntetésre, továbbá a Bor utcából nyíló betonvápás vízelvezetős völgyek elnevezése kerüljön
kitáblázásra, valamint kerüljenek az utcanevek felülvizsgálatra oly módon, hogy amennyiben a
közterületnév előtagja személynév, családi és utónevet is tartalmazzon az elnevezés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 97/2017. (III.28.) határozata
a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok
megállapításának szabályairól szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok
megállapításának
szabályairól
szóló
rendelettervezetet
a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy a zártkerti ingatlanokon a helyrajzi
számok kerüljenek feltüntetése, továbbá a Bor utcából nyíló
betonvápás vízelvezetős völgyek elnevezése kerüljön kitáblázásra.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

3. javasolja továbbá, hogy kerüljenek az utcanevek felülvizsgálatra oly
módon, hogy amennyiben a közterületnév előtagja személynév,
családi és utónevet is tartalmazzon az elnevezés.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(78. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás tárgyában létező önkormányzati
rendelet módosítására azért tesz javaslatot, hogy a rendelet gyakorlati alkalmazása ne okozzon
problémát.
Kővári László elnök: A rendelettervezet szerint az önkormányzat a beruházási összköltség 50%-ának
erejéig vállal kötelezettséget az útépítési együttműködésben. Utána viszont az olvasható, hogy a
Közgyűlés az önkormányzati hozzájárulás mértékét ettől eltérően is meghatározhatja. Ez a rendelkezés
ellentmondásokhoz vezethet. Jó ez a megfogalmazás a rendelettervezetben?
Varga András osztályvezető: Jogalkotási szempontból a rendelettervezet helyesen lett
megszövegezve.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 98/2017. (III.28.) határozata
az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 6/2011 (II.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról

18
0328jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló 6/2011 (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000 (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására azért van
szükség, hogy az új szolgáltató kerüljön feltüntetésre a rendeletben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 99/2017. (III.28.) határozata
a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000 (XI.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000.
(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(79. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A bizottság korábbi ülésén már tárgyalta az előterjesztést. Most nem érdemi
módosításról van szó, hanem a mellékletekben történt változásokat kell átvezetni a rendeletbe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 100/2017. (III.28.) 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.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közötti munkamegosztási megállapodás módosítására
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási
megállapodás módosítására azért tesz javaslatot, hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat
egységesen lehessen ellátni az intézményeknél. A megállapodásokat az ÁSZ ellenőrzés után
felülvizsgálták, és arra jutottak, hogy a kérdéskört egységesen kellene kezelni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 101/2017. (III.28.) határozata
a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Polgármesteri Hivatal és
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti
munkamegosztási megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök
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10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítására
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató: 2016. január 1-től a KLIK átvette az
intézmények jelentős részét. Ez alatt most a karbantartást érti. 17 intézménnyel kötöttek korábban
szerződést, ebből viszont a KLIK 11-et átvett. Tavaly körülbelül 64 millió forint volt a karbantartás
összege a 17 intézménynél. Az idei év adatai az első két hónapban már megvannak, ami alapján
megállapítható, hogy ez a 64 millió forint körüli összeg 30 millióra fog csökkenni. A KLIK-el jó
kapcsolatban állnak. Elmondja, hogy Paks például nem önkormányzati céggel kötött szerződést
karbantartásra, hanem külsős céggel. Azt szeretné kérni, hogy az 1.444,- Ft + ÁFA óradíj 1.516 forintra
módosuljon. Erre azért van szükség, mert a kormányzati döntés következtében körülbelül 10%-os
béremeléssel kell számolniuk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 102/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladat-ellátási
megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára
(84. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Tölgyesi Balázs ügyvezető igazgató
Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgatója: A jogszabályi változások az országos
hulladékgazdálkodási rendszereket nagymértékben befolyásolják. A tavaly áprilisban bevezetésre
került türelmi rendszer idén március 31-el lejár. Azok a jogszabályi előírások, amelyek eddig olyan
élesen nem befolyásolták a működésüket, idén április 1-től alkalmazásra kerülnek. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy az NHKV Zrt. szedi be a közszolgáltatás díját a lakosságtól, és egy megadott díjképlet
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alapján fizet a közszolgáltatóknak szolgáltatási díjat. Lényegében úgy is lehet mondani, hogy ők már
csak alvállalkozóként vannak a rendszerben, a díjak ugyanis nem hozzájuk folynak be, és egy képlet
alapján kapják meg a költségeiket remélhetőleg fedező összegeket. A díjképletnek van egy nagyon
jelentős, és a mindennapi életet befolyásoló hatása, ami tudatosan lett így kialakítva: a közszolgáltatók
számát csökkenteni szeretnék. Bizonyos méret alatt a cégeket már nem lehet gazdaságosan
működtetni. Az az alapdíj, amit a jogszabály megszab, 2,73,- Ft literenként. Ez az összeg addig, amíg az
Alisca Terra Kft. szedte be a díjakat, 4,20,- Ft/literre jött ki. Az új jogszabálynak köszönhetően 2,70,- Ft
az az alapdíj, ami jár, amihez még jönnek pozitív és negatív korrekciós tényezők, amelyek közül a
legmeghatározóbb a nagyságrend, azaz, hogy hány lakost szolgál ki a közszolgáltató. Ez az Alisca Terra
Kft. esetében körülbelül 108.000 fő, ami egy 5%-os pozitív korrekciós tényezőt tesz lehetővé. Minél
nagyobb a lakosságszám, annál nagyobb ez a korrekciós tényező. Ez a közszolgáltatókat arra ösztönzi,
hogy regionális rendszerekbe tagozódjanak be. A hosszútávon meghirdetett cél az, hogy a 140 körüli
országosan létező közszolgáltatói szám 40-re csökkenjen. Az Alisca Terra Kft. egy válaszút előtt állt, és
meg kellett keresse annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a cég hosszú távú működését fenntartható
módon biztosítani úgy, hogy az új jogszabályi kereteknek is megfeleljenek, de az eddig kialakított
szolgáltatási területüket, a munkavállalók munkahelyét és az önállóságukat is meg tudják őrizni. Az új
jogszabályi rendszer hozadéka az a javaslat, hogy a Vertikál Nonprofit Zrt-vel egy konzorcionális
megállapodás keretében szeretne az Alisca Terra Kft. úgy együttműködni, hogy a közszolgáltatás
feladatait megosztanák a konzorciumon belül. A Vertikál, mint konzorcium vezető lenne az NHKV Zrt.
felé, mint közszolgáltató, és azt a szolgáltatási területet, amit eddig az Alisca Terra Kft. önálló jogon
kialakított és ellátott az elmúlt években, továbbra is ellátná konzorciumi tagként. Konzorciumi tagként
a közszolgáltatási szerződéseket aláírná az Alisca Terra Kft., és a szerződésben megosztott feladatok
szerint működnének tovább. A lakosságszám alapján a bevételeik növekednének, ugyanis így akár
elérhetik a négy forintos alapdíjat is. A 100.000 fős lakosságot nem tudják megnövelni másképp. A
hulladékhasznosítási arányok és a lerakástól történő eltérítés előválogatási rendszerekhez, amelyek
nagyon komoly beruházást igényelnek, nem lehet pár hónap alatt forrást találni és a kivitelezést
megoldani. A Vertikál Zrt-nél viszont az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A gyűjtést és
a szállítást a konzorciumon belül az Alisca Terra Kft. végezné, a Vertikál által üzemeltetett végpontok
pedig alkalmasak azoknak a jogszabályokban előírt előválogatási folyamatoknak az elvégzésére,
amelyek nélkül a szorzószámoknál a pozitív tényezők helyett a negatívok kerülnének előtérbe, és
amelyek nélkül a cég működése veszélybe kerülne. A jogszabályváltozások miatt az Alisca Terra Kft.
elsődleges célja az „életben maradás”, nem pedig a terjeszkedés. Elmondja, hogy ezen a lehetőségen
kívül még két megoldás merült fel. Az egyik a Péccsel való együttműködés, és a Pécshez való
betagozódás. Pécs elmondta, hogy a kökényi hulladékkezelő végpontot szeretné nagyobb mennyiségű
hulladékkal megtölteni, és önálló szolgáltatóként szeretne működni, nem alvállalkozóként. Ennél a
lehetőségnél az Alisca Terra Kft. nem tudta volna megtartani az önállóságát. A másik lehetőség a DélBalaton és Sió Völgye, aminek az önkormányzat tíz éve tagja, és ami Siófoktól Mohácsig alakította ki a
szolgáltatási területét. Az egyeztetések több ok miatt is megakadtak. Az egyik, hogy a szóba jöhető
hulladéklerakó a gyakorlatban már nem fogadóképes, és műszakilag sem alkalmas a problémák
megoldására. A másik ok az, hogy a szállítási távolságok elég erőteljesen megnövelték volna a
költségeket. Reméli, hogy a szekszárdi lakosok a változásokból semmit sem fognak észrevenni.
dr. Mezei László bizottsági tag: A Vertikál Zrt. milyen eszközökkel rendelkezik, amelyekkel az Alisca
Terra Kft. nem? Hogyan kapcsolódik ebbe a rendszerbe bele? Zöld válogatókkal, feldolgozóikkal,
szabad kapacitásokkal, pénzeszközökkel rendelkezik? Mit tud, amit az Alisca Terra Kft. nem? Hogyan
tudja ezt a lehetetlen helyzetet megoldani?
Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgatója: A cég Polgárdi központtal rendelkezik. Az
üzemeltetésébe tartozik például Dunaújváros, Sárbogárd, és az Alisca Terra Kft. nélkül is 500.000 fő a
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lakosságszáma. A nagyságerejénél fogva jobb helyzetben van, ami egy garantáltan magasabb
árbevételt biztosít neki. Az üzemeltetésében van egy olyan regionális hulladéklerakó központ, ahol
tudja fogadni az Alisca Terra Kft. hulladékát is. A vegyes kommunális hulladék előválogatását is tudja
biztosítani, amivel az Alisca Terra Kft. és a Rekom Kft. nem rendelkezik. A lerakásra kerülő hulladék
mennyiségét elő tudja válogatni, ki tudja venni az anyagában hasznosítható hulladékokat, azaz a papírt,
a műanyagot és a fémeket, továbbá ki tudja venni a magas fűtőértékű maradék hulladékot, amit a
lerakástól eltérítve erőművekbe, gyárakba tud szállítani. A vegyesen gyűjtött hulladéknak körülbelül a
70%-át el tudja téríteni a lerakástól. Ez a 70%-nyi hulladék mentesül a lerakási díjtól és a lerakási
illetéktől. Cikón nincsenek meg ezek a lehetőségek, így a Vertikál Zrt. nélkül lerakásra kerülne minden
hulladék, ami után lerakói díjat, illetéket kellene fizetni, és a díjrendszerből adódóan lerakási
büntetőpontokat is kapnának. A Vertikál Zrt. közreműködésével létre lehet hozni a Dunaújváros- PaksSzekszárd tengelyt, és az új KEHOP fejlesztések kapcsán be lehet adni ere a szolgáltatási területre egy
olyan fejlesztési igényt, aminek hosszútávon az lenne az elképzelése, hogy lenne egy olyan végpont,
ahol nem a Duna túloldalára kellene átszállítani a hulladékot előkezelésre és hasznosításra, hanem
valahol a Cikó- Paks tengelyen.
dr. Mezei László bizottsági tag: A 108.000 ember által termelt hulladék nem Cikóra lenne szállítva?
Tölgyesi Balázs, az Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgatója: A következő egy évben szinte teljesen biztos,
hogy az egész mennyiség előválogatásra kerül.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 103/2017. (III.28.) határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések
meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervére
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 104/2017. (III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
Közbeszerzési Tervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának 2017. évi Közbeszerzési Tervére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által saját
forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai
támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 105/2017. (III.28.) határozata
a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan
lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
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1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan
lefolytatandó, a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó
értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az
eljárások
előkészítésére,
lebonyolítására
és
szakmai
támogatására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Dr. Turi Ákos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval (7621 Pécs,
Teréz u. 11-13.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző

14. napirendi pont:
„Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében
lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 106/2017. (III.28.) határozata
a „Megbízási szerződés az európai uniós forrásból és a Modern
Városok Program keretében lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő
és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására,
az eljárások előkészítésére, lebonyolítására és szakmai
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támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerződés az
európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében
lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások
előkészítésére, lebonyolítására és szakmai támogatására” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Dr. Turi Ákos felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóval (7621 Pécs, Teréz u. 11-13.)
kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. március 27.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont:
Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a kárpátaljai
magyarok részére
(86. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartozkódás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 107/2017. (III.28.) határozata
támogatás biztosításáról a kárpátaljai magyarok részére
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Megyei Jogú Városok
Szövetségén keresztül támogatás biztosítására a kárpátaljai magyarok
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részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között az ökohatékony
településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés tárgyában létrejövő keretmegállapodás jóváhagyására
(88. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 108/2017. (III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt.
között az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő
együttműködés
tárgyában
létrejövő
keret-megállapodás
jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az MVM Partner Zrt. között az ökohatékony
településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködés
tárgyában létrejövő keret-megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(89. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Herr Teréz főépítész: A módosítás három ponton érinti a hatályos rendezési tervet. A palánki Sió-hídnál
egy kajak-kenu központ kialakítása miatt került sor módosításra, a Wigand téren az orvosi rendelő
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bővíthetőségének feltételeit teremtette meg az önkormányzat, valamint lakossági kérésre
erdőterületből és általános mezőgazdasági területből kertes övezetet alakított ki az önkormányzat,
azért, hogy gazdasági épület építhető legyen. Az eljárás végén tart már az önkormányzat, negyedik
alkalommal került a bizottság elé a tervezet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 109/2017. (III.28.) határozata
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról,
továbbá
a
településszerkezeti terv módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2016. évi megvalósulásáról
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Majnay Gábor osztályvezető: A tájékoztató részletesen tartalmazza mindazokat a kimutatásokat,
amelyeket az önkormányzat nyújtott a civil szervezeteknek, mind pénzbeli, mind természetbeni
támogatásban. Tartalmazza továbbá azokat a rendezvényeket, amelyeket az önkormányzat a civil
szervezetekkel együtt szervezett meg. Úgy gondolja, hogy az érintettek bevonásával egy igen részletes
tájékoztató készült.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 110/2017. (III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2016. évi
megvalósulásáról szóló tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Civil
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Koncepciójának 2016. évi megvalósulásáról szóló tájékoztatót a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Meghívott: Artim Andrásné a Szekszárdi Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
Kővári László elnök: A bizottság az előterjesztés korábbi változatát már megtárgyalta, és elfogadásra
javasolta a Közgyűlésnek. A Közgyűlés akkor levette napirendjéről az előterjesztést, a mostani ülésre
pedig egy új előterjesztés készült.
dr. Fenyőházi Elemér jogi tanácsadó: Most érkezett egy 36 millió forint+ Áfa összegű ajánlat. A korábbi
ajánlat 30 millió forint+ Áfa volt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 111/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. tulajdonát képező ingatlan
értékesítéséhez történő hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az „Önkormányzati hozzájárulás
kérése a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ingatlanértékesítéséhez”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Kórház
közötti együttműködési megállapodás módosítására
(75. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Korábban létrejött egy együttműködési megállapodás az
önkormányzat és a Tolna Megyei Balassa János Kórház között. A megállapodás részét képezte egy
detoxikáló központ létrehozása. A kórház elképzelése a detoxikáló központról időközben megváltozott,
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így a megállapodást felül kellett vizsgálni. A megállapodás többi pontja is felülvizsgálatra került. Arra
az álláspontra jutottak, hogy célszerűbb egy új megállapodás elkészítése.
Kővári László elnök: Ami a korábbi megállapodásból megvalósult, az is részét képezi majd a mostani
megállapodásnak?
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Igen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 112/2017. (III.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei
Balassa János Kórház közötti együttműködési megállapodás
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Balassa János Kórház közötti
együttműködési megállapodás módosítására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés
jóváhagyására
(87. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
dr. Bodor Adrienn osztályvezető: Korábban létrejött egy megállapodás a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. és az önkormányzat között. Azóta jogszabályi módosulások léptek hatályba,
illetve a bizottság és a Közgyűlés új feladatokat létesített a Kft-nek, aminek következtében felül kellett
vizsgálni a megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 113/2017. (III.28.) határozata
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a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő
feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények
támogatására
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: Az előterjesztésnek az
volt a kiindulópontja, hogy a korábbi években a Kft. által rendezett önkormányzati eseményeknél
mindig voltak olyan likviditási problémák, hogy bizonyos költségek kifizetése már a rendezvény előtt
megvalósult. Több éven át küzdöttek azzal a problémával, hogy mire megérkeztek a szponzori pénzek
és támogatások, addigra már nem mindig sikerült eleget tenni a szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségeknek. Ezért még év elején azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a
költségvetésben különítsen el a város egy olyan keretet, ami az önkormányzat által rendezett
rendezvényekhez tartozna. Ezáltal sokkal könnyebb lenne megszervezni a rendezvényeket.
Kővári László elnök: Az első rendezvény a Pünkösdi Fesztivál lesz?
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: Nem, a Pünkösdi
Fesztivált a Babits Mihály Kulturális Központ rendezi. Az önkormányzat első rendezvénye a László
Napok lesz. A Babits Mihály Kulturális Központtal szoros együttműködésben állnak.
Kővári László elnök: A László Napi Rendezvényeken belül milyen változtatások lesznek?
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: Idén új koncepciót
gondolnak ki, és úgy néz ki, hogy lesz egy sportesemény is: kosárlabda gála kerül ezen a hétvégén majd
megrendezésre. Egy-két héten belül elkészül a végleges koncepció.
Kővári László elnök: A Borvidék Kft. beszáll a rendezésbe?
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: Nem szeretnék kihagyni
a Kft-t a szervezésből.
Kővári László elnök: Ha elkészül a végleges terv, akkor jó lenne, ha a bizottság egy tájékoztató
formájában értesülne a programokról.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 114/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. által szervezett
önkormányzati rendezvények támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi Turisztikai
Non-profit Kft. által szervezett önkormányzati rendezvények
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
A „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és
egy Hozamszámítás elkészítésére a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, a
természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő sportszállóra vonatkozóan a Modern
Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Szabó Zsolt bizottsági tag az üléstermet elhagyja 15 órakor. Jelen van 4 fő bizottsági tag, a bizottság
határozatképes.
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: 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 115/2017. (III.28.) határozata
a „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás,
Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a
Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, a
természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő
sportszállóra vonatkozóan a Modern Városok Program keretében”
tárgyú beszerzés eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. A „Javaslat Vállalkozási szerződés Elsődleges Koncepcióalkotás,
Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a
Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő melletti, a
természetben 3799/10 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő
sportszállóra vonatkozóan a Modern Városok Program keretében”
tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás alapján jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő KRAFT & Associates Turisztikai Fejlesztő Kft.-vel (1062
Budapest, Andrássy út 92-94. Fsz.2) kössön szerződést a 2017. évi
költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 27.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

24. napirendi pont:
A „Javaslat Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített Hozamszámítás és egy Hozamszámítás
elkészítésére a jelenleg a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon („E” épület) létesítendő
szállodára vonatkozóan a Modern Városok Program keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezető igazgatója: 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 116/2017. (III.28.) határozata
a
„Javaslat
Elsődleges
Koncepcióalkotás,
Egyszerűsített
Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a jelenleg a
Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon
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(„E” épület) létesítendő szállodára vonatkozóan a Modern Városok
Program keretében” tárgyú beszerzés eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. A „Javaslat Elsődleges Koncepcióalkotás, Egyszerűsített
Hozamszámítás és egy Hozamszámítás elkészítésére a jelenleg a
Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló és a Magyar Állam
tulajdonában lévő Szekszárd, Szent István tér 17. sz. alatti ingatlanon
(„E” épület) létesítendő szállodára vonatkozóan a Modern Városok
Program keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás alapján jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő KRAFT & Associates
Turisztikai Fejlesztő Kft.-vel (1062 Budapest, Andrássy út 92-94. Fsz.2)
kössön szerződést a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 27.
Kővári László elnök

2.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

25. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
támogatására
(69. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívottak: Kovács Jánosné elnök
Kálóczi Andrea intézményvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztés.
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 117/2017. (III.28.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat támogatásáról
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

26. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtására
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: 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 118/2017. (III.28.) határozata
a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz” kapcsolódó álcaháló
pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, OviSport Programhoz” kapcsolódó álcaháló pályázat benyújtására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

27. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a „Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére” tárgyú
pályázati eljárás eredménye
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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 119/2017. (III.28.) határozata
a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek elkészítésére”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Kerékpárosbarát Szekszárd” című TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú projekt keretén belül műszaki tervek
elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
jóváhagyja, hogy az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
VIA-TRITA Kft-vel kössön szerződést a TOP-6.4.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú projekt terhére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

28. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához szükséges építési
munkák kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati
eljárás eredménye
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: 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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 120/2017. (III.28.) határozata
a „Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd,
Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához szükséges
építési munkák kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezési
feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága
1. a „Tervezési szerződés a TOP-6.6.1-16-SE1 azonosítószámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd,
Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázat megvalósításához
szükséges építési munkák kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó tervezési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a KJB Építész Kft. (7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 26. fsz.
1.) tette.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot tevő
KJB Építész Kft-vel kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

29. napirendi pont:
Javaslat lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésre
(85. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Reméli, hogy a jövőben minél többször kerül majd sor lakossági együttműködéssel
megvalósuló útépítésre.
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 121/2017. (III.28.) határozata
lakossági együttműködéssel megvalósuló útépítésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat lakossági
együttműködéssel megvalósuló útépítésre” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(81. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja az előterjesztés elfogadását, de szeretné, ha a jövőben felülvizsgálatra
kerülne ez a témakör.
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 122/2017. (III.28.) határozata
közcsatornára történő rákötés pályázati kiírásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közcsatornára történő
rákötés pályázati kiírására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

31. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
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Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Elismeri az egyesület eredményeit, de megjegyzi, hogy a sport és a civil
szervezetek közötti támogatások elosztásában nagyfokú aránytalanság 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:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 123/2017. (III.28.) határozata
a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Kosárlabda Sport Club Szekszárd
támogatási kérelme” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök

32. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 124/2017. (III.28.) határozata
a 2017. évi egyházi közösségi programok és beruházások
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2017. évi egyházi
közösségi
programok
és
beruházások
megvalósításának
támogatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2017. március 29.
Kővári László elnök
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33. napirendi pont:
Mérey övárokkal kapcsolatos területrendezés
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A telekhatár rendezésről 2012-ben döntött a bizottság. A Mérey
övárokkal kapcsolatos mederrekonstrukció kapcsán az önkormányzat egy bizonyos területrészt
beépített a szomszédos ingatlanból. A döntés végrehajtási határideje 2013-ban már lejárt, a
tulajdonosok viszont csak most jelezték, hogy a telekhatárral kapcsolatos eljárást megindítanák. A
bizottság 2012-ben 1500 forintos négyzetméter árat határozott meg. Véleménye szerint szükséges
ennek az összegnek a felülvizsgálata.
Gyurkovics János bizottsági tag: Véleménye szerint nem lenne helyénvaló, ha a bizottság
megváltoztatná korábbi döntését.
Kővári László elnök: Javasolja a korábbi döntés helybenhagyását.
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 125/2017. (III.28.) határozata
a Mérey-övárokkal kapcsolatos területrendezésről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva megerősíti a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 345/2012. (X.30.)
számú határozatát, a telekhatár-rendezés során érintett
csereingatlanok vételárát 1.500 Ft/m2 minimális fajlagos árban
határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

34. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi u. 8. számú épület elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(57.számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Közbiztonsági Tanácsadó Testület tárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolja.
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Kővári László elnök: A bizottság korábbi ülésén levette napirendjéről az előterjesztést.
Varga András osztályvezető: Annyival egészítené ki az előterjesztést, hogy a múlt héten érkezett a
hivatalba egy újabb levél egy lakostól ezzel a problémával kapcsolatban.
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 126/2017. (III.28.) határozata
a Tinódi utcában várakozni tilos tábla kihelyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.1. pontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. megtárgyalta a Tinódi u. 8. elé „Várakozni tilos” tábla
kihelyezésével kapcsolatos kérelmet, és - a Közbiztonsági
Tanácsadó Testület javaslatával egyetértve – hozzájárul a
„Várakozni tilos” KRESZ tábla kihelyezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak
szerint a közlekedési táblát helyezze ki, és tájékoztassa a
lakosságot a közlekedési rend változásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. április 28.
Märcz László igazgatóságvezető

35. napirendi pont:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 127/2017. (III.28.) határozata
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 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 a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányságnak (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21.) a
határvadász képzésre történő toborzás kapcsán benyújtott,
közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul a közterület-használati díj megállapításának
mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető

36. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezetének kérelme
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 128/2017. (III.28.) határozata
a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete közterülethasználati 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 a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.) elsősegélynyújtó verseny
rendezése kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati
díj megállapításának mellőzéséhez.
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Határidő:
Felelős:

2017. április 10.
Märcz László igazgatóságvezető

37. napirendi pont:
Parászta, 8003 helyrajzi számú zárkerti ingatlan ivóvíz ellátásával kapcsolatos megállapodás
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Magánszemély nyújtott be kérelmet ivóvíz vezeték építéssel
kapcsolatban, Parászta, 8003 hrsz-ú zárkerti ingatlanán. Elmondja, hogy egy 131 méter hosszú 90
milliméter átmérőjű ivóvíz vezeték építéséről szól a megállapodás, amit szeretne jóváhagyatni a
bizottsággal. Az önkormányzatnak nem keletkezne költsége, mivel a magánszemély saját költségén
építené meg a vezetéket, és mind a tervezési, mind az engedélyezési költségeket vállalná. A vezeték, a
megépülést követően, az önkormányzat tulajdonába kerülne, amit az önkormányzat átadna
üzemeltetésre az E.R.Ö.V Zrt-nek. A tulajdonba vételt követő öt évig az önkormányzat lehetővé tenné
a kérelmezőnek, hogy a későbbi esetleges rákötések esetén a rákötés díját beszedhesse. Elmondja,
hogy a megállapodás szerint a kivitelezést is az E.R.Ö.V. Zrt. végezné.
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 129/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárd, Parászta 8003 hrsz ingatlan ivóvíz-ellátásáról
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 a Szekszárd, Parászta 8003 hrsz. alatti zártkerti ingatlan
ivóvíz-ellátása tárgyában Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Hévizi Gergely ingatlantulajdonos és a
KAVECZKITERV Mérnök Iroda Kft. között létrejövő együttműködési
megállapodás tervezetet az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

2017. március 28.
Kővári László elnök

2. felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 3.
Ács Rezső polgármester
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38. napirendi pont:
Attila Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását és a közterület-használati díj megállapításának
mellőzését.
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 130/2017. (III.28.) határozata
az Attila Hungary Szigetelő és Társasházépítő Kft. közterülethasználati 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 az Attila Hungary Szigetelő és
Társasházépítő Kft-nek (1114 Budapest, Mészöly u. 4.) építőanyag
tárolása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj megállapításának mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. április 10.
Märcz László igazgatóságvezető

39. napirendi pont:
Egyebek
Kővári László elnök: Az Előhegy utca és az Újfalussy utca aszfaltozásával kapcsolatban elmondja, hogy
a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Igazgatóság fel lett kérve, hogy a felújításra szoruló utakról
készüljön költségvetés tervezet. A felújításra 90 millió forint áll rendelkezésre.
Gyurkovics János bizottsági tag: 140 millió forint az igény.
Kővári László elnök: Az utak állapotának felmérése után készül egy sorolás, a bizottsági tagok
bejárásával annak érdekében, hogy a bizottság súlyozni tudja a kérdést. A Kutyamenhely működésével
kapcsolatban javasolja, hogy a bizottság kérje fel dr. Mezei László bizottsági tagot, hogy a Tolna Megyei
Állat- és Természetvédő Alapítvánnyal egyeztetve tegyen javaslatot a szükséges intézkedésekre.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 131/2017. (III.28.) határozata
a Szekszárdi Kutyamenhely működéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri dr. Mezei László bizottsági
tagot, hogy a Szekszárdi Kutyamenhely biztonságos további működése
érdekében- az azt működtető Tolna Megyei Állat- és Természetvédő
Alapítvánnyal egyeztetve- tegyen javaslatot a szükséges
intézkedésekre.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Kővári László elnök

Szegedi Attila bizottsági tag: Azt szeretné megkérdezni, hogy a közterületen lévő fák légvezeték alatti
gallyazásának befolyásolására van-e lehetősége a hivatalnak?
Märcz László igazgatóságvezető: Van. Elmondja, hogy az idei évben egy új cég nyerte meg az E.ON Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél ezt a munkát. A cég szeretné minél gyorsabban elvégezni a feladatot,
de az önkormányzat szeretne egyeztetni velük. A közterületi fák gallyazása az önkormányzat feladata,
de sajnos nincs kapacitása arra, hogy valamennyi fa gallyazását elvégezze.
Szegedi Attila bizottsági tag: A baktai körzetben két héttel ezelőtt az E.ON által megbízott cég elkezdte
a gallyazást. Tudomására jutott, hogy rossz munkát végeztek. Kertészettel kapcsolatos végzettsége
egyik munkásnak sem volt, ugyanis mindegyik villanyszerelő. Véleménye szerint jó lenne, ha a
főkertész ilyenkor jelen lenne.
Märcz László igazgatóságvezető: Húsvétig tart a gallyazás. Az előzetes egyeztetést tartja jó ötletnek,
ugyanis azt nem megoldható, hogy a főkertész minden nap ott legyen a gallyazásnál.
Szegedi Attila bizottsági tag: A levágott ágakat a város kell, hogy elszállítsa?
Märcz László igazgatóságvezető: Igen.
Kővári László elnök: Szeretné, ha az igazgatóságvezető tolmácsolná a főkertész felé, hogy tavaly ősszel
jelezte, hogy a Szent-László forrás fölött annyira lelógnak a zöld növények, hogy a felső egyharmadát
már teljesen kitakarják. Amikor jelezte a főkertésznek a problémát, azt a választ kapta, hogy csak akkor
lehet intézkedni, ha lehullnak a levelek. Azóta már újból kizöldültek a növények, de intézkedés még
nem történt. Megjegyzi még, hogy az Alisca utca 18. számú épületnél az erkély előtt van egy fa,
amelynek ágai teljesen rányúlnak az erkélyre. Ezt is jelezte már korábban a főkertésznek, de nem
történt intézkedés ebben az ügyben sem.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 34 perckor berekeszti.
K.m.f.
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Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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