SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-21/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. november 14. napján (hétfőn) 7 óra 30 perckor a Vármegyeháza
kistermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Máté Péter elnökhelyettes
Dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Gyurkovics János bizottsági tag

Ülés közben érkezett:

Szabó Balázs bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Kővári László elnök

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Feri Blanka osztályvezető
Szabó Veronika pályázati referens
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Kővári László elnök távollétében Máté Péter elnökhelyettes megállapítja, hogy a 7 tagú
bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság határozatképes. Az ülést 7 óra 30 perckor
megnyitja.
Máté Péter elnökhelyettes: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gyurkovics János bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
2. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása
(324. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
4. napirendi pont:
Szekszárdi MJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága selejtezési kérelme
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
5. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Gimnázium selejtezési kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
6. napirendi pont:
Szekszárd MJV Önkormányzata Humánszolgáltató Központja selejtezési kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
2
1114jkv

7. napirendi pont:
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
8. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzat Szociális Központja selejtezési kérelme
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

szükséges

tájékoztatás,

10. napirendi pont:
Fel Romák Decsért Független Civil Egyesület közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelme
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Petrits Mézeskalács Kft. pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
Bodri Orsolya parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
Molnár Gábor ingatlanvételi kérelme
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes
15. napirendi pont:
Szabó Balázs bizottsági tag előterjesztése „Vissza a fákat a Csokonai parkolóba!” címmel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
ZÁRT ÜLÉS:
16. napirendi pont:
Tulajdonosi döntés a Garay János Általános Iskola Zrínyi utcai épületének tulajdonjogi
rendezésére
(323. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati
rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó
parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Máté Péter elnökhelyettes: A rendelettervezet több helyen is tartalmaz módosításokat.
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: A rendelet mellékletét képezte egy megállapodás
minta, aminek a rendelkezései hiányosak, és a gyakorlatban nehezen alkalmazhatóak. Ezért a
rendeletben szereplő megállapodás minta helyett a rendelet szöveges részébe kerülnek a
megállapodás kötelező tartalmi szabályai. A parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban
elmondja, hogy néhány OTÉK előírás is beépítésre került.
Máté Péter elnökhelyettes: Innentől kezdve a kerékpártároló is kötelező lesz? Csak akkor
lehet például üzletet nyitni, ha van kerékpártároló is?
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Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Ez a rendelkezés eddig is benne volt a rendelet
egyes számú mellékletében, csak kicsit másképp volt megfogalmazva.
Máté Péter elnökhelyettes: Tartalmaz a rendelettervezet olyan rendelkezést, ami az
eddigiekhez képest szigorúbb előírásokat fogalmaz meg?
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető: Nem, inkább technikai jellegű módosításokról van
szó.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 362/2016. (XI. 14.) határozata
a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához
kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények
építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról
szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 14.
Máté Péter elnökhelyettes

2. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása
(324. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Feri Blanka osztályvezető: A gyermekvédelmi törvény 2017. január 1-jétől hatályba lépő
módosítása kimondja, hogy családsegítő és gyermekjóléti központ önkormányzat
fenntartásában működhet. Szekszárdon a Humánszolgáltató Központ látja el ezeket a
feladatokat, aminek fenntartója a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási
Társulás. Az előterjesztésben javaslatként került megfogalmazásra, hogy 2017. január 1-jétől
az önkormányzat vegye át az intézmény fenntartását, valamint, hogy ezzel egyidejűleg a
Társulás szűnjön meg. A szekszárdi önkormányzat vállalná továbbra is, hogy a társulásban
részt vevő tagönkormányzatok számára biztosítja a feladatok ellátását, feladat-ellátási
5
1114jkv

megállapodás megkötésével. A tagönkormányzatok igényeit november 30-ig méri fel a
Hivatal.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe megérkezik 7 óra 34 perckor. Jelen van 6 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes:
költségvállalását?

A

megállapodás

tartalmazná

a

tagönkormányzatok

Feri Blanka osztályvezető: Igen.
Máté Péter elnökhelyettes: Honnan lesz erre forrása az önkormányzatnak?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat számolt az ezzel keletkező költségekkel.
Máté Péter elnökhelyettes: Pénzügyileg nem fog rosszul járni az önkormányzat?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ha az önkormányzat fenntartaná továbbra is a társulást,
akkor sokkal több többletkiadása keletkezne.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 363/2016. (XI. 14.) határozata
a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás
megszüntető megállapodásának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd és Környéke
Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető
megállapodásának elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 14.
Máté Péter elnökhelyettes

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
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Máté Péter elnökhelyettes: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 364/2016. (XI. 14.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi
Közbeszerzési Tervének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 14.
Máté Péter elnökhelyettes

4. napirendi pont:
Szekszárdi MJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága selejtezési kérelme
(153. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 365/2016. (XI. 14.) határozata
Szekszárd MJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága
selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd MJV
Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által kért kis és nagy
értékű tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból
való kivezetéshez.
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Határidő:
Felelős:

2016. november 16.
dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Gimnázium selejtezési kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 366/2016. (XI. 14.) határozata
a Szekszárdi Garay János Gimnázium selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Garay János
Gimnázium által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 16.
dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd MJV Önkormányzata Humánszolgáltató Központja selejtezési kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 367/2016. (XI. 14.) határozata
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Szekszárd MJV Önkormányzata
selejtezési kérelméről

Humánszolgáltató

Központja

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd MJV
Önkormányzata Humánszolgáltató Központja által kért kis és nagy
értékű tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból
való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 16.
dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 368/2016. (XI. 14.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárdi Gyermeklánc
Óvoda által kért kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezését és
hozzájárul a nyilvántartásból való kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 16.
dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzat Szociális Központja selejtezési kérelme
(157. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen
szavazattal, elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 369/2016. (XI. 14.) határozata
SZMJV Önkormányzat Szociális Központja selejtezési kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Szociális Központja által kért kis és nagy értékű
tárgyi eszközök selejtezését és hozzájárul a nyilvántartásból való
kivezetéshez.
Határidő:
Felelős:

2016. november 16.
dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

szükséges

tájékoztatás,

Szabó Veronika pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel az első 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 370/2016. (XI. 14.) határozata
vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátásáról I.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződések
pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy az I. rész (Vállalkozási
szerződés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges
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tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
2. A bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a második 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 371/2016. (XI. 14.) határozata
vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátásáról II.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződések
pályázatok
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy az
II. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003
azonosítószámú, „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd
Szőlőhegyen” című pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátására) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi
Turisztikai Non-profit Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
2. A bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a harmadik 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 372/2016. (XI. 14.) határozata
vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátásáról III.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződések
pályázatok
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy az
III. rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2.sz. alatt” című pályázat
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
2. A bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a negyedik 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 373/2016. (XI. 14.) határozata
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vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges
tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok
ellátásáról IV.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vállalkozási szerződések
pályázatok
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a IV.
rész (Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége
foglalkoztatási
helyzetének
javítása”
című
pályázat
megvalósításához
szükséges
tájékoztatás,
nyilvánosság
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására) tekintetében a
legkedvezőbb ajánlatot a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft.
(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.) tette.
2. A bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft –vel (7100
Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kössön szerződést.
3. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. napirendi pont:
Fel Romák Decsért Független Civil Egyesület közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelme
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja a kérelem támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen és 1
nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 374/2016. (XI. 14.) határozata
a Fel Romák Decsért Független Civil Egyesület közterület-használati
díj elengedésére 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 Fel Romák Decsért Független Civil
Egyesületnek (7144 Decs, Gárdonyi u. 58.) a Szent István téren
tartandó, ingyenes ételosztás kapcsán benyújtott közterülethasználati díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a
közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. november 26.
Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Petrits Mézeskalács Kft. pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: A Petrits Mézeskalács Kft. úgy nyilatkozott, hogy az üzlet
fenntartása nem hoz nekik nyereséget, de továbbra is szeretnék fenntartani annak érdekében,
hogy a Garay téren állandó mozgás legyen. Haszonnal nem rendelkeznek, körülbelül annyi
költsége van az üzlet fenntartásának, mint amennyi nyeresége. Amennyiben viszont bérleti
díjat kellene fizetnie, akkor veszteségük keletkezne, ezért javasolja a pavilon bérleti díjának
elengedését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes 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 375/2016. (XI. 14.) határozata
a Petrits Mézeskalács Kft. pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó
kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009.
(II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott
14
1114jkv

felhatalmazás alapján eljárva a Petrits Mézeskalács Kft-nek (7100
Szekszárd, Munkácsy u. 8/A.) a Garay téri pavilon bérleti díjának
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a pavilon bérleti
díjának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Bodri Orsolya parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter elnökhelyettes: Egy harmadik emeleti lakásból alakítana ki egy olyan irodát, amely
forgalmat nem generál, mert internetes forgalma lenne. Ebben az esetben tehát a parkolóhely
nem üzletként jelenik meg. Javasolja, hogy a bizottság 50%-al engedje el a parkoló megváltást.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 376/2016. (XI. 14.) határozata
Bodri Orsolya parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a lakások és egyéb építmények építéséhez,
kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011.
(VII. 5.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja alapján
eljárva Bodri Orsolya kérelmét támogatja, és 1 darab parkolóhely
megváltási díj 50%-ának megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Molnár Gábor ingatlanvételi kérelme
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Máté Péter elnökhelyettes: Molnár Gábor megvenne egy vízmosást, ami vízmosásként már
nem funkcionál, viszont az alatta levő terület igen. Egy befüvesedett területről van szó, ami a
kérelmező két saját tulajdonú telke között helyezkedik el. A határozati javaslat két változatot
tartalmaz, az egyik szerint el kell utasítani a kérelmet, a másik szerint 150 forint/négyzetméter
áron kellene értékesíteni.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az eddigi gyakorlat alapján ilyen esetekben a bizottság támogatta
a kérelmeket.
Máté Péter elnökhelyettes: Az eddigi gyakorlathoz képest most magasabb árról van szó. Most
elfogadhatja a bizottság a minimumárat és kérhet értékbecslést. Viszont amennyiben az
értékbecslés kevesebb összeget mutat ki, mint 150 forint, akkor is megmarad ez az összeg
minimumösszegnek.
Gyurkovics János bizottsági tag: Mennyi volt az eddigi gyakorlat szerint a minimumösszeg?
Máté Péter elnökhelyettes: 100 forint. Javasolja az „A” jelű határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott 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 377/2016. (XI. 14.) határozata
Molnár Gábor ingatlanvételi kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.5. pontjában rögzített hatáskörében eljárva
hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévő 0746/2 hrsz-ú,
vízmosás megnevezésű ingatlan 758 m2 nagyságú részének telekkiegészítés keretében történő értékesítéséhez Molnár Gábor
(7122 Kakasd, Kossuth L. u. 1.) részére az előzetesen elkészített
ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken,
mely nem lehet kevesebb 150.- Ft/m2 összegnél. A telekhatárrendezéssel kapcsolatos költség a kérelmezőt terheli.
2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az ingatlant sorolja át a
forgalomképes vagyontárgyak közé.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Märcz László igazgatóságvezető
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14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes
Máté Péter elnökhelyettes: A bizottság korábbi ülésén kérte a Borvidék Nonprofit Kft-től,
hogy bizonyítsa be, hogy a többi tag teljesítette díjfizetési kötelezettségét. Egy tag kivételével
mindenki eleget tett kötelezettségének. Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a Borvidék Kft.
kérelmét.
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 378/2016. (XI. 14.) határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2016. évi Bizottsági Kerete terhére
350.000 forint támogatásban részesíti a Szekszárd Borvidék Nonprofit
Kft.-t a piacfejlesztési és városmarketing tevékenység színvonalas
megvalósításának biztosítására.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.
Határidő:

az 1. pont tekintetében: 2016. november 15.
a 2. pont tekintetében: 2016. december 1.

Felelős:

Kővári László GPB elnök
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Szabó Balázs bizottsági tag előterjesztése „Vissza a fákat a Csokonai parkolóba!” címmel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag
Szabó Balázs bizottsági tag: Fogadó óráján kereste meg több olyan személy, akik a Csokonai
utcában laknak, azzal, hogy nyáron elviselhetetlen a hőség azon a területen mióta kivágták
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onnan a fákat. Problémaként említi meg, hogy Szekszárdon több fát is szeretnének kivágni a
közeljövőben. Szeretné, ha a bizottság megmentené a kivágásra váró fák nagy részét.
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 7 óra 53 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Máté Péter elnökhelyettes: Úgy tudja, hogy ha közterületen kivágásra kerül egy fa, akkor azt
utána mindenképp pótolni kell. Egy munkacsoport dönt arról, hogy egy fát ki lehet-e vágni,
vagy nem.
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 7 óra 54 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: Termelői fáról van szó?
Szabó Balázs bizottsági tag: Nem tudja. Három lakó kereste meg ezzel a problémával a fogadó
óráján.
Máté Péter elnökhelyettes: Az említett három személy ott is lakik?
Szabó Balázs bizottsági tag: Igen. Közülük az egyik felajánlott gesztenyefa csemetéket is.
Märcz László igazgatóságvezető: Egyeztetett a kertésszel, aki szerint három olyan fáról van
szó, amelyeket muszáj volt kivágni. A fák pótlása folyamatosan zajlik.
Szabó Balázs bizottsági tag: Mi a helyzet a tűzoltók által jelzett fakivágással?
Märcz László igazgatóságvezető: A tűzoltók nem is kérték, hanem inkább utasítást adtak a fák
kivágására.
Szabó Balázs bizottsági tag: Ez hány darab fát jelent pontosan?
Máté Péter elnökhelyettes: 102-t.
Märcz László igazgatóságvezető: A polgármester egyeztetni fog a tűzoltókkal a probléma
megoldása érdekében.
Máté Péter elnökhelyettes: Javasolja, hogy a bizottság kérjen a Polgármesteri Hivataltól
tájékoztatást arról, hogy mely fák, milyen okból kerültek kivágásra a Csokonai utcában,
valamint a kivágott fák pótlásának módjáról.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnökhelyettes szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a
bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának 379/2016. (XI. 14.) határozata
a „Vissza a fákat a Csokonai parkolóba!” tárgyú javaslatról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Vissza a fákat a Csokonai
parkolóba” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a bizottság következő ülésén nyújtson
tájékoztatást arról, hogy mely fák, milyen okból kerültek kivágásra a
Csokonai utcában, továbbá tájékoztassa a bizottságot a kivágott fák
pótlásának módjáról.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Märcz László igazgatóságvezető

További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 7 óra 58 perckor berekeszti.
K.m.f.

Gyurkovics János
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Péter
elnökhelyettes

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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