SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-10/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. június 19. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Szabó Balázs bizottsági tag

dr. Mezei László 2018. május 24. napján lemondott képviselői mandátumáról, így egy hely
megüresedett.
Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok
referense
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
dr. Berka Fanni jogász
Kéninger Dóra pályázati referens
Holczer Nicolette pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

Magyar László az Energiaklub Szakpolitikai Intézet
és Módszertani Központ kutatója
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Artim Andrásné az ALISCA TERRA Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

Bálint Zoltán a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető
igazgatója
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
ügyvezető igazgatóhelyettese
Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja egyrészt, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a „Javaslat a
Bricostore Hungaria Ingatlan Kft-vel kötendő telekalakításról- és átruházásról szóló
megállapodás elfogadására tárgyú írásbeli előterjesztést, másrészt, hogy a bizottság vegye fel
napirendjére a „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd Megyei
Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási és
rekonstrukciós munkálatai tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázatok bontása” tárgyú írásbeli előterjesztést. Javasolja továbbá, hogy a bizottság vegye
le a nyilvános ülés napirendjéről, és zárt ülés keretei között tárgyalja meg az alábbi
előterjesztéseket:
- Javaslat az Alisca terra Nkft. törzstőkéjének leszállítására;
- Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő
üzletrészének átruházásra.
Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
dr. Molnár Kata jegyző: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi szóbeli
előterjesztéseket:
- A zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendeletmódosítás I. fordulója;
- A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendeletmódosítás I.
fordulója.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel és a sorrendváltoztatásra vonatkozó javaslattal együtt, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
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NAPIREND
1. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
ZÁRT ÜLÉS:
2. napirendi pont:
Javaslat az Alisca Terra NKft. törzstőkéjének leszállítására
(187. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő
üzletrészének átruházására
(182. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására
beérkezett pályázatok véleményezése
(185. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5 napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására
(184. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
6. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(165. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
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NYILVÁNOS ÜLÉS:
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
9. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens
10. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(188. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
12. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens

4
0619jkv

13. napirendi pont:
Egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői igazgatói 2017. IV.
negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a 2018. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó – beruházás megvalósítására
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárulás
(197. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról
(169. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra
a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtására
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
18. napirendi pont:
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható
Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kéninger Dóra pályázati referens
Meghívott: Magyar László az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
kutatója
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19. napirendi pont:
Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra pályázati referens
20. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére
vonatkozó megállapodás megkötésére
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
21. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(196. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd város szemétgyűjtő
kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
A Sternlein Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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26. napirendi pont:
Szabó Márton kérelme önkormányzati ingatlan bérlésére
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
28. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós
munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok bontása
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
29. napirendi pont:
A zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendeletmódosítás I. fordulója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
30. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendeletmódosítás I.
fordulója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

1. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(162. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag
Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
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Kővári László elnök: Köszönti az Aranykönyvi Bizottság tagját. Megkérdezi, hogy szeretné-e
kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag: Az Aranykönyvi bejegyzést két helyen kellene
pontosítani a jegyző asszony javaslatára.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy az előbb kiosztásra
került egy anyag ezzel kapcsolatban. Kettő olyan szövegrész van, amelyet módosítani kellene.
Az 57. oldalon a május 11-i bejegyzésnél közlekedésbiztonsági díjról van szó, nem pedig
közbiztonságiról. A pályázat pontos címe „Önkormányzatok a települések
közlekedésbiztonságának növelésért” volt. A másik módosításra az 58. oldalon kerülne sor. A
KlímaSztár díj átadására ugyanis nem júliusban, hanem június 27-én került sor.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzéseket a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a közművelődési és civil kapcsolatok referense által
megfogalmazott módosításokkal.
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 224/2018. (VI.19.)
határozata
a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi Aranykönyvi
bejegyzéseket a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi
módosításokkal:
- a „XI. Díjak, elismerések” fejezet 57. oldalának május 11-i
bejegyzése helyére az alábbi szöveg kerüljön: A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium „Önkormányzatok települések
közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázati
program elismerését, a Közlekedésbiztonsági Díjat dr. Haag
Éva alpolgármester vehette át Mosóczi László helyettes
államtitkártól. A díjat a Művészetek Palotájában, a
Közlekedési Kultúra Napján adták át.
- a „XI. Díjak, elismerések” fejezet 58. oldalán a Klímasztár
2017 díj dátuma június 27-re módosuljon.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök
8
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A bizottság 8 óra 33 perctől zárt ülésen folytatja munkáját.
A bizottság a zárt ülés befejeztével- 8 óra 57 perctől- nyilvános ülésen folytatja munkáját az
elfogadott napirend szerint.
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról (tervezet)
(190. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: A rendelet két pontban módosulna. Az egyik módosítás az Év Rendőre
és az Év Tűzoltója díj átadásával kapcsolatos. Korábban, főleg a tűzoltók esetében az volt a
gyakorlat, hogy a megyében rendezett rendezvényre ment el a polgármester úr, és ott adta át
a díjat. Felmerült, hogy szekszárdi díjat nem valahol a megyében kellene átadni, hanem
Szekszárdon, úgy, hogy a szekszárdi állományt érintse. Átmeneti megoldásként a két díj
átadására a Közgyűlés ülésén kerül sor. Ha ez az átadás jól sikerül, akkor a jövőben is a
Közgyűlés ülésén kerülhetne sor erre, vagy pedig a szekszárdi állománygyűlésen. A másik
módosítás a Triebler Irma díj előkészítő bizottságának az összetételével kapcsolatos.
Szakmabeliek ugyanis jelezték, hogy szükség lenne a változásra.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy olyan kezdeményezés is volt, hogy Szekszárd Város
Napján kerüljön sor a díjak átadására, tekintettel arra, hogy ott sokkal nagyobb nyilvánosságot
kapna az átadás.
dr. Molnár Kata jegyző: Az egyeztetések során az merült fel, hogy a rendőrök és a tűzoltók
sokkal szívesebben vennék át a kollégáik előtt a díjat. De a bizottság tehet javaslatot a város
napjára is.
Kővári László elnök: A két lehetőség közül az állománygyűlést tartaná elfogadhatóbbnak.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a rendelettervezetet tárgyalásra kellene
javasolni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a rendelettervezetet a Közgyűlésnek
tárgyalásra javasolja.
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:
9
0619jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 230/2018. (VI.19.)
határozata
a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések
és
elismerő
címek
alapításáról
és
adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Város Napjának
megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati
rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(186. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Szegedi Attila bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 01 perckor. Jelen van 4 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Tamási Anna igazgatóságvezető: Elsőre meglepő lehet, hogy több, mint hét milliárd forintos
előirányzat módosítás szerepel az előterjesztésben. A módosításnak elsősorban két oka van.
Az egyik a 2017. évi pénzmaradványokkal kapcsolatos, a másik pedig a folyószámla-hitellel. Ez
utóbbi nem jelenti azt, hogy az önkormányzat ekkora hitelt szeretne felvenni, hiszen a
Közgyűlés által meghatározott keret az idei évben 800 millió forint. Ennek a hitelnek a
könyvelése bruttó módon történik, és az igénybe vett folyószámla-hitelt le kell könyvelni.
Véleménye szerint ez nem jelent problémát, tekintettel arra, hogy év végével ezt az összeget
az önkormányzat vissza kell, hogy fizesse.
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 231/2018. (VI.19.)
határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
Szegedi Attila bizottsági tag az ülésterembe visszatér 9 óra 04 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: Második alkalommal kerülne megalkotásra a Helyi
Esélyegyenlőségi Program. A programnak alapvetően a pályázatok szempontjából van
jelentősége. Az előző etap 2013-tól 2018-ig tartott. Amennyiben a Közgyűlés a csütörtöki
ülésén elfogadja a programot, akkor 2023-ig lesz érvényben. A korábbi programhoz hasonlóan
most is öt célcsoport kerülne fókuszba, a mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a
nők, az idősek, valamint a fogyatékkal élők. A programot kétévente kell majd felülvizsgálni.
Ennek a kötelezettségnek az önkormányzat 2015-ben és 2017-ben is eleget tett. Az utolsó
felülvizsgálat átcsúszott az őszi időszakra, 2017 októberére. Nagyon sok változtatásra nem volt
szükség. A rendelkezésre álló adatokban sem következett be különösebb változás, illetve nem
voltak olyan tényleges folyamatok sem, amelyek befolyásolták azokat az intézkedéseket,
amelyeket felvettek a programba. Az előterjesztés mellékletének 30-36. oldalán található az
Intézkedési terv nevet viselő táblázat. Ez a táblázat tartalmazza az öt csoportra vonatkozóan a
kívánt intézkedéseket. Pályázati lehetőséggel szeretnék ezeket a törekvéseket megvalósítani.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 232/2018. (VI.19.)
határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Helyi Esélyegyenlőségi
Program 2018-2023. elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(188. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Kővári László elnök: Herr Teréz főépítész távollétében 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 233/2018. (VI.19.)
határozata
településrendezési
eszközök
2017/2.
sz.
részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Településrendezési
eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítására
(193. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
12
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Kővári László elnök: Berlinger Attila ügyvezető igazgató távollétében 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 234/2018. (VI.19.)
határozata
a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének
leszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a Szekszárdi
Turisztikai Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállítására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila kommunikációs referens
Kővári László elnök: Berlinger Attila kommunikációs referens távollétében ismerteti az
előterjesztést. Véleménye szerint el kellene dönteni, hogy mikor kerüljön sor a lugosi
testvérvárossal a 25 éves évfordulós ünnepségre. Ezzel kapcsolatban arra teszi javaslatot, hogy
a jubileumi ünnepség először Lugoson kerüljön megrendezésre augusztusban, majd Márton
Napon Szekszárdon.
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 235/2018. (VI.19.)
határozata
a nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóról
13
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Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a nemzetközi kapcsolatokról
szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a Lugosi testvérvárosi jubileumi ünnepség
először Lugoson kerüljön megrendezésre augusztusban, majd
Márton Napon Szekszárd városában.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

13. napirendi pont:
Egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői igazgatói 2017. IV.
negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a 2018. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározása
(192. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, folyamatellenőr
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A májusi Közgyűlésen volt esedékes a
beszámoló elfogadásával egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú cégek ügyvezető igazgatói
teljesítménykövetelményének az értékelése. Ez többnyire meg is történt májusban, de három
ügyvezető esetében elhalasztásra került, tekintettel arra, hogy bizonyos dokumentumok
hiányoztak. Érti ez alatt az önértékelést és a Felügyelő Bizottság véleményét. A hiányzó
dokumentumok beérkeztek, így most kerülne sor a három cég ügyvezetője teljesítményének
az értékelésére, valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeiknek a meghatározására.
Ezen kívül van még két cég, amelyek az idei évtől a javadalmazási szabályzat hatálya alá fognak
tartozni. Az egyik azért, mert kizárólagos tulajdonú cég lett, a másik pedig azért, mert
elfogadta magára nézve a javadalmazási szabályzatot. A két cég vonatkozásában is meg
kellene határozni az ügyvezetők számára a teljesítménykövetelményeket.
Máté Péter bizottsági tag: A KT-Dinamic Felügyelő bizottságának elnökeként úgy gondolja,
hogy a teljesítménykövetelmények tarthatóak. A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. esetében a
Felügyelő Bizottság a prémium összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásának
kétszeres összegében határozná meg. Zsikó Zoltán vonatkozásában a bizottság a korábbi
ülésén a prémium összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásának hatszoros
összegében állapította volna meg. Úgy tudja, hogy ezzel a javaslattal többen nem értettek
egyet.
dr. Molnár Kata jegyző: A polgármester úr a Közgyűlésen egyhavi összegre tett javaslatot,
majd olyan döntés született, hogy júniusban újra megtárgyalja a Közgyűlés a
teljesítményértékelést.
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Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint vannak olyan feltételek, amelyeket azért nem
tud teljesíteni az ügyvezető, mert az önkormányzat nem adja meg hozzá a lehetőséget. A
Sportközpont vonatkozásában milyen javaslatot tett a Felügyelő Bizottság?
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: A prémium összegének a mértékét a
Közgyűlésre bízta.
Máté Péter bizottsági tag: Az ügyvezető megfelelt a feltételeknek?
dr. Molnár Kata jegyző: Igen, ez már a korábbi ülésen is kiderült, csak akkor nem voltak
csatolva a szükséges dokumentumok.
Máté Péter bizottsági tag: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatait a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Szekszárdi Városfejlesztési
Kft. ügyvezető igazgatójának a prémium összegét az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazásának a kétszeres összegében, a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójának a prémium összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásának
háromszoros összegében, a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának a prémium összegét az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásának hatszoros
összegében állapítsa meg a Közgyűlés.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel Máté Péter bizottsági tag határozati javaslatát, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 236/2018. (VI.19.)
határozata
egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
ügyvezető
igazgatói
2017.
évi
IV.
negyedévi
teljesítménykövetelményének értékeléséről, valamint a 2018.
évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok ügyvezető igazgatói 2017. IV. negyedévi
teljesítménykövetelményének értékelés, valamint a 2018.
évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja;
Határidő:

2018. június 21.
15
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Felelős:

Kővári László elnök

2. Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának prémiumát az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazásának
hatszoros
összegében
javasolja
megállapítani;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

3. a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató kft. ügyvezető
igazgatójának prémiumát az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazásának háromszoros összegében javasolja
megállapítani;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

4. a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójának
prémiumát az ügyvezető havi rendszeres javadalmazásának
kétszeres összegében javasolja megállapítani.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó – beruházás megvalósítására
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez hozzájárulás
(197. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: 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 237/2018. (VI.19.)
határozata
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
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Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. között új, fedett városi
uszoda létestését célzó beruházás megvalósítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. között- új, fedett városi uszoda létesítését célzóberuházás megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötéséhez hozzájárulás” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: A Halas utca 1-13. szám alatti ingatlanok
tulajdonosai kezdeményezték ennek a szakasznak a névváltoztatását, tekintettel arra, hogy a
Vasvári utcához szervesen kapcsolódik ez a szakasz, és a megközelítés is sokkal egyszerűbb a
Vasvári utca felől.
Szegedi Attila bizottsági tag: Véleménye szerint támogatni kellene ezt a kezdeményezést az
ott élők igénye szerint.
Máté Péter bizottsági tag: A patakon akkor még nem lehetett átjárni, így a patak tényleg
elválasztotta a területet. Véleménye szerint már annak idején két utca nevet kellett volna adni.
Mindenképpen támogatni kellene a kezdeményezést. Mekkora lenne ennek a változtatásnak
a költsége? Lakossági kérés esetében az ezzel kapcsolatos költségeket a lakosok szokták
viselni.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Költségként az utcatábla és a házszámtábla
cseréjét tudja megemlíteni, valamint az okmányok cseréjét.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy a lakcímkártya cseréje díjmentes.
dr. Molnár Kata jegyző: Ha van ott valakinek egy cége, akkor módosítani kell a cégiratokat,
ami igen költséges.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Véleménye szerint a kezdeményezéssel a
lakók bevállalták a költségek viselését is.
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Máté Péter bizottsági tag: Úgy gondolja, hogy az utcanév-változtatással kapcsolatos
költségeket a lakóknak kell állni.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese: A Halas utca
megmaradó részében vannak önkormányzati tulajdonú lakások. Kell számítani átszámozásra?
Vagy az utca innentől kezdve 14-es számmal fog kezdődni?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Ezt át kell gondolni.
Máté Péter bizottsági tag: Gondot jelentene, ha 14-es számmal kezdődne az utca?
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: Véleménye szerint igen. Az utcában a
számozással egyébként is vannak problémák.
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben úgy gondolja, hogy fel kellene kérni a
Polgármesteri Hivatalt a Halas utca házszámainak rendezésére.
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető: El szeretné még mondani, hogy a Szekszárdi
Civil Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) írásos véleménye nem lett csatolva az
előterjesztéshez, de a Humán Bizottság jegyzőkönyvében szerepel, hogy a Kerekasztal elnöke
egyetért a javaslattal.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a közterület nevének
megváltoztatásával kapcsolatos költségek a tulajdonosokat terheljék, valamint, hogy a
Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Halas utca házszámainak rendezésére.
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 238/2018. (VI.19.)
határozata
közterület nevének megváltoztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közterület nevének
megváltoztatására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel:
- a közterület nevének megváltoztatásával kapcsolatos
költségek a tulajdonosokat terheljék;
- a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a Halas utca
házszámainak rendezésére.
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Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról
(169. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász
dr. Berka Fanni jogász: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy erről a napirendről nem kell dönteni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság az előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek ne javasolja elfogadásra, tekintettel arra, hogy az F56 jelű Szekszárd Déli
kerékpárút közútkezelői feladatainak az átadásával nem ért egyet.
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 239/2018. (VI.19.)
határozata
az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az F56 jelű
Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek nem javasolja
elfogadásra, tekintettel arra, hogy az F56 jelű Szekszárd Déli
kerékpárút közútkezelői feladatainak az átadásával nem ért
egyet.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra
a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtására
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(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
Bálint Zoltán, a Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója: TOP forrásból lehetőség van
az Ipari Park fejlesztésére. Egy elég hosszadalmas előkészítő munkának az eredményeképpen
meg lettek határozva azok a célok, amelyeket meg kell valósítani az Ipari Park fejlesztése
érdekében. Ez több tevékenységi forrást is jelent, mint például optikai kábel kiváltását, és
légkábel kiváltását. Van egy légkábel, amely három helyrajzi számon is fut, és a szabályzat
szerint több problémát is okoz. Tervezik a közvilágítás kiépítését, az EON kapacitás bővítését,
járda- és csarnoképítést, csarnokfelújítást, csarnokbontást, eszközbeszerzést és
kamararendszer kiépítését. Ez körülbelül 1,4 milliárd forintot jelent, amelyből a
csarnoképítés,- felújítás,- és bontás 1,2 milliárd forintot tesz ki. A kivitelezés konzorciumi
formában fog megvalósulni. Ennek azért van jelentősége, mert az Ipari Park ÁFÁ-s, és a
támogatási összeg nettó támogatás. Így nem buknak el 27%-ot. Egy nyílt közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni. A támogatási intenzitás 100%, így a fejlesztésnek nincs önerő igénye.
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 240/2018. (VI.19.)
határozata
a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP-6.1.1-16
kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című
felhívásra a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat
benyújtására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható
Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása
(183. számú közgyűlési előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kéninger Dóra pályázati referens
Meghívott: Magyar László az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
kutatója
Kővári László elnök: Köszönti az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ
kutatóját. Megkérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni az előterjesztést.
Magyar László, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ kutatója: Egy
Fenntartható Energia és Akciótervről van szó, Szekszárd város kérésére elkészült a terv
felülvizsgálata. Széndioxid kibocsátás csökkentési cél van előirányozva 2020-ra. A város 20%os csökkentést vállalt. Amennyiben egy ilyen terv elkészül, akkor az adott település bizonyos
pályázati forrásokhoz kedvezőbben juthat hozzá.
Máté Péter bizottsági tag: Gyakorlatilag egy kötelező feladatról van szó.
Magyar László, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ kutatója:
Elmondja, hogy van további lehetősége is a városnak, ugyanis 2030-ra is vannak vállalási
lehetőségek, amelyek már 40%-os csökkentésről szólnak. Nagyon fontos tudni azt is, hogy
vannak bizonyos intézkedési javaslatcsomagok, amelyek különböző szektorokra vonatkoznak.
Van például önkormányzati szektor, lakossági szektor, szolgáltató szektor és közlekedési
szektor is. A nagy részére az önkormányzatnak csak közvetett ráhatása van. Minden egyes
szektorban szükség van az intézkedésekre, de ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak, ahhoz
szükség van arra, hogy az önkormányzat bizonyos ráhatással legyen ezekre a szektorokra.
2020-ig már nincs sok idő. Fontos kiemelni, hogy nem jár retorzióval, ha a város nem tudja
teljesíteni a vállalását.
Kővári László elnök: Véleménye szerint azért is kell ezt támogatni, mert a város tagja a
Klímabarát Települések Szövetségének.
Magyar László, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ kutatója: Úgy
tudja, hogy a városnak van klímastratégiája is.
Kővári László elnök: Igen, de annak folyamatban van a megújítása.
Magyar László, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ kutatója: A
2030-as vállalás már tartalmaz klímaadaptációs tervet is.
Kővári László elnök: Megköszöni a beszámolót.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 241/2018. (VI.19.)
határozata
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú „Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című
pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható Energia és
Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „TOP-6.5.1-15-SE1-201600001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
szükséges Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP)
felülvizsgálatának elfogadása” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadók: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra pályázati referens
Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzat tervezői költségvetés alapján beadott egy
pályázatot, amelyet ekkora összegből mégsem lehet megvalósítani. Ez már a sokadik ilyen
eset.
dr. Molnár Kata jegyző: Az árak folyamatosan emelkednek. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a
tényleges költség lehet, hogy még jobban fog emelkedni.
Máté Péter bizottsági tag: Volt már olyan eset, hogy az a vállalkozó, akitől indikatív ajánlatot
kért az önkormányzat, később 30%-al emelte a költségeket.
Märcz László igazgatóságvezető: De közben eltelt három év.
Máté Péter bizottsági tag: De már akkor is tudhatta volna a vállalkozó, hogy nem rögtön lát
neki a munkához. Véleménye szerint beszélni kellene a vállalkozókkal, hogy az indikatív
ajánlatot ne lépjék túl később.
További 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 242/2018. (VI.19.)
határozata
a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a TOP pályázatok
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatait a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére
vonatkozó megállapodás megkötésére
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A Közgyűlés korábbi ülésén tudomásul vette a Dél-Dunántúli
Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját. Ebben a beszámolóban a gazdasági társaság
kimutatott egy veszteséget, amely körülbelül 152,4 millió forint. A Közgyűlés felkérte a
polgármester urat arra, hogy egyeztessen a cég vezetőjével a veszteség megtérüléséről. Az
egyeztetések lezajlottak. A 152 millió forintos veszteség helyett 130 millió forintos veszteség
megtérítésében állapodtak meg a felek. Az előterjesztés a megállapodás jóváhagyására
irányul.
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 243/2018. (VI.19.)
határozata
a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység
költségeinek
megtérítésére
vonatkozó
megállapodás
megkötéséről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására
(196. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A kórházzal történt egyeztetések során felmerült, hogy vannak
a kórház vagyonkezelésében olyan ingatlanok, amelyek termőföldnek minősülnek. Ezeknek az
ingatlanoknak az önkormányzat által történő hasznosítása a földforgalmi törvény alapján csak
mezőgazdasági termelőszervezet létrehozásával lehetséges. Az előterjesztés egy ilyen
szervezet alapítására tesz javaslatot, korlátolt felelősségű társaság formájában.
Kővári László elnök: A földforgalmi törvény önkormányzatoknál lehetőséget ad a föld
hasznosítására, vásárlására, ha a tevékenységi körbe tartozó tevékenységnek ítéli meg.
Bérletre vonatkozik?
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat vásárolhat termőföldet bizonyos feltételekkel.
De a föld használati jogát egyébként nem szerezheti meg.
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 244/2018. (VI.19.)
határozata
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági
társaság alapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

22. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd város szemétgyűjtő
kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: 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 245/2018. (VI.19.)
határozata
a „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése,
gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. a „Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése,
gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás alapján megállapítja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot Mészáros Zoltán egyéni vállalkozó
(7100 Szekszárd, Remete u. 16.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Mészáros Zoltán egyéni vállalkozóval (7100 Szekszárd,
Remete u. 16.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Kővári László elnök
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3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 22.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Az első kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy az utca másik
végében lakik. Nem hiszi, hogy egy egyirányú utcában meg lehet azt tenni, hogy az utca
valamelyik végét kétirányúvá teszik. Mi történne akkor, ha valaki befordulna a Munkácsy
utcába utánfutóval, és nem tudna visszatolatni?
Märcz László igazgatóságvezető: Közlekedésbiztonsági szempontból lett egyirányú az az utca.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem elutasítását.
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 246/2018. (VI.19.)
határozata
a Lehel utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Lehel utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa a kérelmezőt a kérelme elutasításáról.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető
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Máté Péter bizottsági tag: A második kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy talajcserét
kellett ott végrehajtani egy méter mélységben. Zsákutcáról van szó egyébként, amelynek a
közepén van egy szélesebb rész, ahol egy kukásautó meg tud fordulni, és onnantól tolatva
megy befelé. Az utca jó minőségű, lehet ott gyorsan közlekedni. Fekvőrendőr kihelyezését
nem kérte a lakosság, de ezzel nem is értene egyet. Lakó-pihenő övezetté véleménye szerint
nem lehet minősíteni az utcát, mert van ott egy nyomda. Ezért arra tesz javaslatot, hogy
sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság helyezzen ki a Tavasz utca elejére 20km/h-s
sebességkorlátozó táblát.
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 247/2018. (VI.19.)
határozata
a Tavasz utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta a Tavasz utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
irányuló kérelmet, és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy
helyezzen ki a Tavasz utca elejére 20 km/h-s sebességkorlátozó
táblát.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

Máté Péter bizottsági tag: A harmadik kérelmet támogatná.
Märcz László igazgatóságvezető: A kérelem támogatásával a bizottság lekorlátozza a
személyautók sebességét 50 km/h-ra.
Máté Péter bizottsági tag: 100 méteres szakaszról van szó. De adott esetben ki lehet helyezni
oda egy 70 km/h-s sebességkorlátozó táblát.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 248/2018. (VI.19.)
határozata
forgalmi rend felülvizsgálatára irányuló kérelemről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet I.1.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
megtárgyalta az 56-os számú főút-511-es (palánki)
körforgalomtól a Pásztor utca irányába található „Szekszárd
vége-kezdete” tábla áthelyezésére irányuló kérelmet, és felhívja
a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar
Közút Tolna Megyei Igazgatóságával.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
A Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
(105. 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 249/2018. (VI.19.)
határozata
a Comenius Általános Iskola igénybevételi díj mellőzésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, a helyi közutak nem
közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, a Comenius Általános Iskola
ballagási műsorának lebonyolítása kapcsán benyújtott, az
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igénybevételi díj elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja,
és hozzájárul az igénybevételi díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
A Sternlein Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(106. 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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 250/2018. (VI.19.)
határozata
a Sternlein Egyesület közterület-használati díj mellőzésére
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 Sternlein
Egyesület ballagási ünnepséghez kapcsolódó baráti összejövetel
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
Szabó Márton kérelme önkormányzati ingatlan bérlésére
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: A Kopaszhegyi vízelvezető mellett vásárolt az önkormányzat egy
magánszemélytől területet az idei esztendőben. Az ingatlan megközelítése gyakorlatilag
lehetetlenné vált a vízelvezető erodálása miatt. A szomszédos terület tulajdonosa beadott egy
kérelmet, amelyben jelezte, hogy szeretné ezt a területet haszonbérbe venni az
önkormányzattól. Az önkormányzat zártkerti művelésből kivett területként vásárolta meg ezt
az ingatlant. Erre a kategóriára nincs a bizottság által előre meghatározott bérleti díj
előirányozva. Korábban ez a terület gyümölcsös, legelő és szőlő művelési ágban volt.
Javasolná, hogy az egyes alrészekhez tartozó négyzetméter és a hozzá kapcsolódó művelési ág
alapján állapítsa meg a bizottság a bérleti díjat. Jelenleg a zártkerti ingatlanok esetében szőlő
és gyümölcs esetében 6,- Ft/m2, legelőnél pedig 3,- Ft/m2 a bérleti díj. Ezen kívül még arról is
kell dönteni, hogy hány éves időtartamra szóljon a szerződés.
Kővári László elnök: Lehet határozatlan időre is?
Varga András osztályvezető: Igen.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmező meg tudja majd közelíteni a területet?
Varga András osztályvezető: Igen, a saját területén keresztül.
Gyurkovics János bizottsági tag: A kérelmező a meglévő területén kertészeti dolgokkal
foglalkozik. Az osztályvezető által ismertetett bérleti díjakat reálisnak tartja.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa a terület bérbe adását szőlő és kert
művelési ágú terület esetében 6,- Ft/m2, legelő esetében 3,- Ft/m2 bérleti díj ellenében,
határozatlan időre.
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 251/2018. (VI.19.)
határozata
Szabó Márton bérleti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.3. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. támogatja a Szekszárd 8636/1 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonban lévő, zártkerti művelés alól kivett, 2930 m2
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alapterületű ingatlan Szabó Márton (Szekszárd, Zöldkert u.
10.) részére történő bérbeadását szőlő és kert művelési ágú
terület esetében 6,- Ft/m2, legelő esetében 3,- Ft/m2 bérleti
díj ellenében, határozatlan időtartamra.
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Kővári László elnök

2. javasolja a polgármesternek a bérleti szerződés fenti
feltételekkel történő megkötését.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a
bizottsági kereten még van 1,9 millió forint. A tavalyi évben másfél millió forintot különített el
a bizottság a klímaalapra, idén egy millió forintra tesz majd javaslatot. Erre tekintettel 900.000
forint maradna a további kérelmekre. Elmondja, hogy a polgármester úr és a kft. ügyvezető
igazgatója tárgyalásokat folytat egymással a jövő évi együttműködésekkel kapcsolatban.
Javasolja, hogy a bizottság nyújtson 100.000 forint összegű utólagos támogatást a Szekszárd
Borvidék Nonprofit Kft-nek a Szekszárdi Borvidéki Borverseny Aranyérmes Palackos Borainak
nyilvános kóstolója rendezvény költségeire.
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 252/2018. (VI.19.)
határozata
a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1.

a 2018. évi Bizottsági Kerete terhére 100.000, - Ft
utólagos támogatást nyújt a Szekszárd Borvidék
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Nonprofit Kft. részére a Szekszárdi Borvidéki Borverseny
Aranyérmes Palackos Borainak nyilvános kóstolója
rendezvény költségeire;
Határidő:
Felelős:
2.

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

3.

2018. június 19.
Kővári László elnök

2018. július 2.
Majnayné
Sajben
igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető

Anna

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

2018. július 6.
Ács Rezső polgármester

28. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós
munkálatai” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázatok bontása
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: 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 253/2018. (VI.19.)
határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak
fenntartási és rekonstrukciós munkálatainak ellátására
irányuló eljárás eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Szekszárd Megyei
Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek,
műtárgyak fenntartási és rekonstrukciós munkálata”
tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bau-Team Kft-vel
(7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 6.) kössön szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. június 19.
Kővári László elnök

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

2018. június 30.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a keretszerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

29. napirendi pont:
A zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendeletmódosítás I. fordulója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Kővári László elnök: A rendelet módosításáról szóló tervezet korábban napirendi ponton volt,
de a bizottságnak akkor az volt a véleménye, hogy nem kell módosítani a szabályozáson.
Elmondja, hogy azóta már többen is megkeresték a rendelettel kapcsolatban a fogadóóráján,
és panaszkodtak neki, hogy nem tudnak pihenni. Ezért véleménye szerint szombaton és
vasárnap dél és három óra között nem kellene megengedni a zajkeltő tevékenység végzését.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint délután négy óráig kellene megtiltani. Nyáron
nagyon meleg van, véleménye szerint ebben az időszakban úgy sincs kedve az embereknek
fárasztó munkát végezni.
dr. Molnár Kata jegyző: Elmondja, hogy a zajkeltő tevékenység fogalmát is meg kellene majd
határozni. Kérdésként merülhet fel, hogy ez a fogalom kifejezetten a kerttel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozzon csak, vagy például a panelházakban a fúrásokra is.
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Máté Péter bizottsági tag: Ki kellene terjeszteni a fogalmat a panelházakra is. Megérti, hogy
az emberek vasárnap érnek rá ezekre a munkálatokra, de ebben az időszakban ne legyen
megengedve. A rendelet szerint hétvégén reggel nyolctól, hétköznap reggel héttől lehet
végezni ezeket a munkálatokat. A nyári időszakban ez is kérdéses, mert a gyerekek otthon
vannak, és nem szeretnének reggel nyolckor nagy zajra ébredni.
Märcz László igazgatóságvezető: Ebbe bele tud szólni az önkormányzat?
Máté Péter bizottsági tag: Igen. Ha például valaki megszegi a szabályt, a szomszédja fel tudja
jelenteni.
Varga András osztályvezető: De, ha egy társasház közös megegyezéssel nem akarja ezt így
szabályozni, akkor nem biztos, hogy ezt szabályoznia kellene az önkormányzatnak.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzat felülírhatja a társasház döntését.
Varga András osztályvezető: Ha az ott lakók megegyeznek abban, hogy nem zavarja őket ez a
fajta tevékenység, akkor nem lesz indoka a szabályozásnak.
dr. Molnár Kata jegyző: Arról is kellene dönteni, hogy a reggeli időpontot módosítsa-e a
Közgyűlés.
Máté Péter bizottsági tag: Mindenképpen. Hétvégén reggel kilencnél előbb nem szabad
zajkeltő tevékenységet végezni.
dr. Molnár Kata jegyző: A téli és nyári időszámítás között kell tenni különbséget?
Máté Péter bizottsági tag: Igen. De a reggeli időpontot hétköznap nem lehet korlátozni, mert
sok felújítás van, amelyeket időre el kell, hogy végezzenek a cégek.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a zajvédelemről
szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdését az alábbiak szerint
módosítsa:
„ a) nyári időszámítás szerinti időszakban:
aa) munkanapokon 21.00 óra és 7.00 óra között
ab) szabad- és munkaszüneti napokon 21.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00 óra és
16.00 óra között
b) téli időszámítás szerinti időszakban:
ba) munkanapokon 19.00 óra és 7.00 óra között
bb) szabad- és munkaszüneti napokon 19.00 óra és 9.00 óra között, valamint 12.00 óra és
16.00 óra között.”
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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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 254/2018. (VI.19.)
határozata
a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. „a zajvédelemről szóló 12/2011. (III.9.) önkormányzati
rendeletmódosítás I. fordulója” tárgyú szóbeli előterjesztést
megtárgyalta, és egyetért a módosítás koncepciójával a 2.
pont szerinti eltéréssel;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a zajvédelemről szóló
12/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdését
az alábbiak szerint módosítsa:
„ a) nyári időszámítás szerinti időszakban:
aa) munkanapokon 21.00 óra és 7.00 óra között
ab) szabad- és munkaszüneti napokon 21.00 óra és 9.00 óra
között, valamint 12.00 óra és 16.00 óra között
b) téli időszámítás szerinti időszakban:
ba) munkanapokon 19.00 óra és 7.00 óra között
bb) szabad- és munkaszüneti napokon 19.00 óra és 9.00 óra
között, valamint 12.00 óra és 16.00 óra között.”
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

30. napirendi pont:
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendeletmódosítás I.
fordulója
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Molnár Kata jegyző: Felmerült a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításának a szükségessége is. Ebben az esetben arról kellene
dönteni, hogy a mobil mozgó árusítók a hangosító berendezéseket mettől meddig
használhassák. A jelenlegi szabályozás szerint munkanapokon nyolctól hatig, szabadnapokon
pedig tíz órától hat óráig adható engedély ilyen jellegű tevékenységre.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint dél és délután négy óra között ne lehessen ilyen
jellegű tevékenységet végezni.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közterületek
használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdését az alábbiak
szerint módosítsa: „Közterület használati engedély elektromos működtetésű hangjelzés és
hangosító berendezés alkalmazásával történő reklámtevékenység folytatására, valamint
hangjelzéssel járó mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység folytatására
munkanapokon 8 órától 18 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 10 órától 12 óráig,
valamint 16 órától 18 óráig adható.”
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 255/2018. (VI.19.)
határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. „a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.)
önkormányzati rendeletmódosítás I. fordulója” tárgyú
szóbeli előterjesztést megtárgyalta, és egyetért a módosítás
koncepciójával a 2. pont szerinti elképzeléssel;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

2. javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 3.§ (7)
bekezdését az alábbiak szerint módosítsa:
„Közterület használati engedély elektromos működtetésű
hangjelzés és hangosító berendezés alkalmazásával történő
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reklámtevékenység folytatására, valamint hangjelzéssel járó
mozgóbolti, mozgó árusításra vonatkozó tevékenység
folytatására munkanapokon 8 órától 18 óráig, szabad- és
munkaszüneti napokon 10 órától 12 óráig, valamint 16 órától
18 óráig adható.”
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Kővári László elnök

Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Szeretné megköszönni a támogatást,
amelyet a bizottság a X. Nemzetközi Kékfrankos Borverseny megrendezésére adott. Elmondja,
hogy a rendezvénynek nagyon pozitív visszhangja lett. A rendezvényre több, mint 200 minta
érkezett kékfrankosból, még Amerikából és Svájcból is.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 10 óra 07 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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