SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV./B/11-24/2016.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2016. december 13. napján (kedden) 13 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ
Remete termében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Szabó Balázs bizottsági tag
dr. Mezei László bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag
Máté Péter bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Gyurkovics János bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Molnár Kata jegyző
Märcz László igazgatóságvezető
Tamási Anna igazatóságvezető
Varga András osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető
Feri Blanka osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
Ladányi Roland a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
igazgató-helyettese
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 13 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi előterjesztéseket:
- A Szentháromság-szobor felújítási munkálatai leállításának vizsgálata
- Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
- „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő ivóvíz hálózaton
történő rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti
meghívásos pályázati eljárás eredménye.

Javaslatot tesz továbbá a napirendi pontok sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot a kiegészítésekkel együtt,
melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő napirendet állapította
meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz
kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
2017.
évi
illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
(359. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
4. napirendi pont:
Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás
jóváhagyására
(369. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
(381. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
6. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó
vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
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7. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos döntések
meghozatalára
(379. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról,
valamint tájékoztató egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról (tervezet)
(356. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
9. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata
(370. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata
(373. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(363. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
12. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(371. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
13. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(374. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
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14. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
15. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
16. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368.számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
17. napirendi pont:
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előleg igénybevételének
lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
18. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
19. napirendi pont:
A Szentháromság-szobor felújítási munkálatai leállításának vizsgálata
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
20. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez
(352. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
21. napirendi pont:
Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
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(355. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
22. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
23. napirendi pont:
Joó Ferencné parkolóhely biztosítás iránti kérelme
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
24. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany J. utcai tömbbelsőben
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
25. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózatának
patkánymentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
26. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon ” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
27. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
28. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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29. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő ivóvíz hálózaton történő
rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
30. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz
kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Az UFC most nem önerő biztosítását kéri az
önkormányzattól, hanem tulajdonosi hozzájárulást szeretne ahhoz, hogy a tervezett beruházásokat
megvalósítsa.
Kővári László elnök: Megjegyzi, hogy az UFC-nek még vannak elszámolási kötelezettségei, amiket jó
lenne, ha teljesítenének minél hamarabb.
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: A határozati javaslat szerint egy együttműködési
megállapodást kell kötni. Úgy gondolja, hogy a megállapodás megkötése előtt erre sor fog kerülni. Úgy
tudja, hogy az egyesület azzal a kérelemmel fog az önkormányzathoz fordulni, hogy az önkormányzat
hosszabbítsa meg az egyesületnek adott visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét. Az
előterjesztés tartalmaz pénzösszegre vonatkozó adatokat, de csak tájékoztató jelleggel.
dr. Mezei László bizottsági tag: Aránytalanságra és korrekt elszámolási hiányosságra hivatkozással
jelzi, hogy nem támogatja az előterjesztést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 413/2016. (XII. 13.) határozata
a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látványcsapatsport támogatáshoz kapcsolódó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club
2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó kérelme”
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tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

2. napirendi pont:
Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
(358. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Tamási Anna igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 414/2016. (XII. 13.) határozata
a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés
megkötésére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati
rendelete
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselők
2017.
évi
illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
(359. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az illetménykiegészítésre tavaly is sor került.
dr. Mezei László bizottsági tag: A kérdése az lenne, hogy a forrást szabad pénzeszközből, adóból, vagy
hitelből teremti meg az önkormányzat?
Tamási Anna igazgatóságvezető: Az önkormányzat saját bevételből fedezi az ebből keletkező
költségeket, ami az éves költségvetésben szerepel majd.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartozkódás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 415/2016. (XII. 13.) határozata
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi
illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezetről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás
jóváhagyására
(369. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 416/2016. (XII. 13.) határozata
Szálka Község Önkormányzatával kötendő belső ellenőrzési feladat-ellátási
megállapodás jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szálka Község Önkormányzatával kötendő
belső ellenőrzési feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására
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(381. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 417/2016. (XII. 13.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására”
tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó
vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
dr. Molnár Kata jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 418/2016. (XII. 13.) határozata
köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre
vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló
ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés
elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
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Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
meghozatalára
(379. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

döntések

Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A helyi tömegközlekedés ráfizetéses tevékenység, ugyanakkor csak arra van
lehetőség, hogy relatíve csökkenti az önkormányzat a veszteséget. Ha jól emlékszik, tavasszal született
döntés arról, hogy a polgármester tárgyalásokat folytasson. Két évvel lenne meghosszabbítva a
szolgáltatás igénybevétele.
Máté Péter bizottsági tag: Az önkormányzatnak azért keletkezik fizetési kötelezettsége, mert az
önkormányzat állapítja meg a buszok közlekedésének irányát és a buszmenetrendet, amiből veszteség
keletkezik. Tehát a veszteséget finanszírozza a város.
Varga András osztályvezető: Így igaz.
Kővári László elnök: Az önkormányzat törekvése ellenére kevés utas veszi igénybe a
tömegközlekedést. Az utasok között is sok nyugdíjas van, akik ingyen utaznak, továbbá sok diák is, aki
kedvezményes áron veheti igénybe a szolgáltatást. A középkorosztály nagy része vagy gyalog, vagy
autóval közlekedik.
Máté Péter bizottsági tag: A régi menetrendhez képest mennyivel nőtt a veszteség? Egyáltalán nőtt
vagy csökkent a veszteség?
dr. Mezei László bizottsági tag: Jelentősen nőtt.
Varga András osztályvezető: Az új menetrend 2008 körül került bevezetésre. A közszolgáltató korábbi
beszámolói megvannak, de a kérdésre most nem tud választ adni.
Máté Péter bizottsági tag: Korábban is volt veszteség, csak a közszolgáltató nagyon harcolt, hogy a
menetrend ne kerüljön változtatásra.
Kővári László elnök: A Volán igazgatóhelyettese mindig beszámolt az adatokról. A bizottság mindig is
vitatta, hogy lehetne olcsóbban ésszerűbbé tenni a menetrendet: ahova csak négy-öt utas közlekedik,
arra a járatra kisebb buszokat kellene küldeni. A Volán azt mondta, hogy a munkabér szempontjából
ez nem jelent többletkiadást, valamint üzemanyag tekintetében sem keletkezik nagy költség, a szerviz
háttér pedig specializálódott. Azt is javasolta a bizottság, hogy azokban az időszakokban, amikor sokkal
kevesebb utas közlekedik, akkor magánszemélyek igénybevételével kellene ésszerűsíteni a helyzeten.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Az ésszerűsítési javaslatok napirenden vannak. Ezekkel érdemes lenne
foglalkozni, mert a körülmények az idő előrehaladtával változnak, a veszteségek pedig fokozatosan
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növekszenek. Ezért át kellene tekinteni ismét, hogy megfelelőek-e az útvonalak, továbbá ahol nincs
sok utas, ott kisebb teljesítményű járművekre lenne szükség.
Kővári László elnök: Vannak olyan helyek, ahova még mindig jobban megéri taxival kivinni az utasokat,
mint buszokkal. Kevesebb lenne a veszteség. Talán javulni fog a helyzet a gázos buszok forgalomba
állításával kapcsolatos pályázattal. Tovább nehezíti a helyzetet az a tény is, hogy a Gemenc Volán Zrt.
időközben meg is szűnt, és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ lépett a helyébe, amivel az egyeztetési
lehetőségek még nehezebbé váltak.
Máté Péter bizottsági tag: A határozati javaslat kiegészítését javasolja az alábbi mondattal: A
Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt a menetrend ésszerűsítésének felülvizsgálatára.
Varga András osztályvezető: A határozati javaslat negyedik pontja tartalmaz egy arra irányuló felkérést
a Közgyűlés részéről a Polgármesteri Hivatal felé, hogy készítse elő a közszolgáltató kiválasztására
vonatkozóan a pályázati eljárást. Ebben a pályázati eljárásban meg kell jelölni az új menetrendet, amit
szeretne az önkormányzat. Véleménye szerint Máté Péter javaslata ennek a részét képezi.
Máté Péter bizottsági tag: Az általa javasolt mondatot szerinte fontos lenne külön is rögzíteni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Egy olyan cégről van szó, aminek az önkormányzat nem tudja
megoldani a problémáit. Van vállalatvezető a bizottság körében, aki pontosan tudja, hogy ez egy napi
tevékenység, naponta kell munkálkodni azon, hogy a rendszer fenntartható legyen. Ezért azt javasolná,
hogy negyedévente hívják be a vállalat igazgatóját vagy igazgatóhelyettesét azért, hogy kialakuljon egy
negyedéves együttműködés, és ne év végén derüljön ki egy több száz milliós pénzügyi jóvátétel. A
korábban felvetett javaslatokból nem lett semmi. A vezetők negyedévente be kellene, hogy jöjjenek,
hiszen ezért is kapják a fizetésüket. Esetleg prémiumot kellene kitűzni, vagy éppen ellenkezőleg
elvonást, hogy egy nagyon rosszul működő cég ne csináljon minden évben veszteséget. Naponta
keletkezik egy millió forint összegű veszteség.
Kővári László elnök: Az előterjesztést hosszú egyeztetés előzte meg. Több évvel ezelőtt az is felmerült,
hogy reális-e a viteldíj. Akkor mindenki azon az állásponton volt, hogy reális. Mindenki azt gondolta,
hogy ha több járat indul, akkor több utas is lesz, és a veszteség kevesebb lesz, de ez sajnos nem így lett.
Viszont hosszú távon kellene tenni valamit azért, hogy a veszteség csökkenjen. Megjegyzi, hogy a
tömegközlekedés nemcsak Szekszárdon veszteséges, hanem mindenhol.
dr. Mezei László bizottsági tag: Szeretné, ha a határozati javaslatba bekerülne a folyamatos egyeztetés.
Kővári László elnök: Az egyeztetések folyamatosan zajlanak.
Varga András osztályvezető: dr. Mezei László képviselő a Közgyűlés előtti beszámolóra gondol.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem, a bizottsággal való egyeztetésre. Nem tartja életszerűnek, hogy
van egy törvény által előírt kötelezettség, és egy nem túl aktív menedzsment, aki mindig ugyanazt
mondja, mégpedig azt, hogy nem tud mit tenni. Ez már két éve így van. Ezért célszerűbb lenne
negyedévente közösen megvitatni a problémát.
Máté Péter bizottsági tag: Van egy alvállalkozó, akit az önkormányzat megbíz egy feladattal. Az
önkormányzat mondja meg, hogy ez a vállalkozó ezért a feladatért mennyi pénzt kérhet, továbbá azt
is az önkormányzat mondja meg, hogy ezért a pénzért mennyit kell mennie. Kilométer díjat nem fizet
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az önkormányzat, hanem azt a lehetőséget nyújtja, hogy a vállalkozó buszjegyenként kérhet egy
meghatározott összeget minden utastól. Azt nem garantálhatja az önkormányzat, hogy Szekszárd
összes lakosa minden nap busszal fog közlekedni. Tehát nem azt kell nézni, hogy az adott szolgáltató
hogyan működteti a buszait, hanem, hogy az önkormányzat mit rendel meg tőle. Tovább nehezíti a
helyzetet, hogy nehéz megszámolni, hogy mennyi nyugdíjas veszi igénybe a tömegközlekedést,
valamint, hogy a diákok fél áron utazhatnak. Így nem azt kell vitatni, hogy a Volán hogyan működik,
hanem a menetrendet kell felülvizsgálni, mert rengeteg busz megy üresen, vagy esetleg egy-két fővel.
Ugyanakkor viszont ezek a buszok ugyanezen a vonalon pár órával később vagy korábban teljesen tele
vannak, így a kisebb buszok forgalomba állítása sem célszerű megoldás. Ezért javasolja a menetrend
ésszerűsítésének felülvizsgálatát.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Ezt elősegítené a negyedéves egyeztetés.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van hat olyan magyar város, többek között Gödöllő is, ahol teljesen
átalakították ezt a típusú szolgáltatást. A szolgáltatás tartalmaz három fajta buszméretet, amiből az
egyik más üzemű is, továbbá van egy rendelkezésre állás, ahol folyamatosan be tudnak dobni
mentesítő járatokat is, és nyereséges a tevékenység.
Kővári László elnök: Már pár éve ott vannak a buszmegállókban a kijelzők, amik mutatják a csatlakozási
lehetőségeket is. Azt semmilyen tömegközlekedéstől sem lehet elvárni, hogy a felszálló utas ott szálljon
le, ahol szeretne. Az átszállási pontok feltüntetése a kijelzőn megkönnyíti az emberek tájékozódását.
Felmerült az is, hogy kör jelleggel közlekedő buszjáratok is ki lennének alakítva. Ezt a javaslatot
elvetették, mert akkor sokkal tovább tartana eljutni egyik pontból a másikba. Javasolja, hogy a
határozati javaslat kerüljön kiegészítésre Máté Péter javaslatával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 419/2016. (XII. 13.) határozata
helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
döntések meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a Közgyűlés kérje fel a Polgármesteri Hivatalt a
menetrend ésszerűsítésének felülvizsgálatára.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról,
valamint tájékoztató egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról (tervezet)
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(356. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Kovács Lászlóné osztályvezető: A helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosítása elsősorban technikai jellegű volt. A Parlament tavaly úgy döntött, hogy csekély
összegű támogatásnak minősíti az önkormányzatok által nyújtott adóelőnyt, aminek volt egy speciális
elszámolási rendszere, és ami az idei évi bevalláskor lett volna esedékes. De időközben rájöttek arra,
hogy ez indokolatlanul nagy bürokráciával jár a kisvállalkozókra nézve. Ezért ezt a rendelkezést a
törvény módosítása hatályon kívül is helyezte, olyan jelleggel, hogy már a 2016. évi iparűzési bevallások
benyújtásakor sem kell alkalmazni. A Kúria Önkormányzati Tanácsánál több adóalany élt azzal a
lehetőséggel, hogy kifogást nyújt be az adórendeletekkel kapcsolatban. Ennek következményeként
született meg egy újabb helyi adótörvényekkel kapcsolatos módosítás, ami kimondja azt, hogy három
tényállási elemnek kell megvalósulnia egy adórendeletben: az adóalanyok teherviselő képességének,
továbbá ki kell tűnnie az önkormányzatok sajátosságának és a gazdálkodás követelményeinek. E
tekintetben kell a helyi adórendeleteket felülvizsgálni. Viszont a rendelet szövege ezt nem kell, hogy
tartalmazza, de az előterjesztés indokolásában benne kell, hogy legyen. Erre tekintettel elvégezték a
vizsgálatot valamennyi bevezetett adófajta esetében. Építmény és telekadó vonatkozásában
viszonylag szélesebb körű a lehetősége az önkormányzatok testületeinek a kedvezmények és
mentességek vonatkozásában. Szekszárdon ez egy relatíve szűkebb réteg, viszont a törvényi
maximumhoz képest elég alacsony az adómérték: a lakosok a lakások esetében négyzetméterenként
100 forintot kell, hogy fizessenek, a vállalkozók esetében pedig differenciált adómérték került
meghatározásra, azaz a kisebb vállalkozók 50 forintos adómértékkel adóznak. A jelentősebb adót a
nagyobb kereskedelmi egységek, a multik fizetik meg. A Közgyűlés múlt hónapban elfogadta az
idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Időközben megkereste az
önkormányzatot egy szervezet, ami kifejlesztett a tavalyi évben egy turistavadász szoftvert. Ez egy
minimum hármas rendszernek felel meg: egyrészt megkönnyíti a szállásadók nyilvántartását, a
vendégforgalmat és a vendégek bejelentkezését, másrészt átláthatóbbá teszi az önkormányzati
adóhatóság számára az ellenőrzést, harmadrészt pedig marketing feladatokat is biztosít. Ezt a szoftvert
az önkormányzat vásárolná meg, és térítésmentesen biztosítaná a szállásadók részére. Van egy
betanulási időszak, amit a program fejlesztője vállal. A program megvásárlására kétféle konstrukció
van. Az egyik a sikerdíjas, amikor 900.000 forintot kell fizetni a szoftverért, és az egyéves
idegenforgalmi adónövekménynek az 50-60%-át kéri még a cég sikerdíjként. A másik a fix áras
konstrukció, ahol az alapár 4.700.000 forint+ ÁFA.
Kővári László elnök: A háziorvosok esetében nincs mentesség?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Nincs mentesség, de jár 75% adókedvezmény.
Kővári László elnök: Úgy tudja, hogy Budapesten teljes mentességet élveznek.
Kovács Lászlóné osztályvezető: A helyi adótörvény lehetőséget ad a mentességre. A tavalyi év során a
Közgyűlés úgy döntött, hogy 75% kedvezményt kapnak azok a háziorvosok, akik a törvényi
kritériumoknak megfelelnek. De erről pontos adatokat még nem tud szolgáltatni, mert a 2016. évi
bevallást 2017. májusáig kell benyújtani.
Kővári László elnök: Ez csak a háziorvosokra vonatkozik, vagy másik orvosokra is?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Csak a háziorvosokra, védőnőkre, fogorvosokra.
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dr. Mezei László bizottsági tag: A 4.700.000 forint az a végleges összeg lenne?
dr. Molnár Kata jegyző: Nem végleges, ezzel az összeggel kezdődnének meg a tárgyalások.
Máté Péter bizottsági tag: Melyik konstrukció lenne a gazdaságosabb?
Kovács Lászlóné osztályvezető: Véleménye szerint a sikerdíjas.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 420/2016. (XII. 13.) határozata
a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról, valamint az egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet, valamint az
egyéb adórendeletek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

9. napirendi pont:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata
(370. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Az önkormányzat megmaradt árhatósági jogköréről szól az előterjesztés.
Minden évben felül kell vizsgálni a rendeletet, a rendeletben szereplő díjakat. A 2017. évre nem
javasolják a díjak emelését.
Kővári László elnök: Megjegyzi, hogy több lakos is jelezte már neki, hogy jó lenne, ha a temetőkben
sor kerülne végre az árnyékolók felszerelésére.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 421/2016. (XII. 13.) határozata
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Temetőkről és a temetkezésekről szóló 9/2003. (IV.
30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

10. napirendi pont:
A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata
(373. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 422/2016. (XII. 13.) határozata
a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII. 5.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII. 5.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(363. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A kiemelt övezetben sok városi rendezvény került megszervezésre, és a
látogatottság igen jelentősen növekedett. Ennek a legfőbb haszonélvezői a vendéglátó egységek. Ezért
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egy szűkebb terület vonatkozásában a vendéglátó ipari előkert céljára történne egy díjmódosítás.
Egyébként a többi díj esetében itt sem javasol módosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 423/2016. (XII. 13.) határozata
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(371. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 424/2016. (XII. 13.) határozata
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II. 6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
szóló 6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök
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13. napirendi pont:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(374. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 425/2016. (XII. 13.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díj felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.)
önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata” tárgyú
előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

14. napirendi pont:
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati
rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(372. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 426/2016. (XII. 13.) határozata
a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015.
(II. 11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatáról
17
1213jkv

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási
díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletben meghatározott
díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

15. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Az Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP) augusztusban
tárgyalta már a Közgyűlés, viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium a Modern Városok Program
kapcsán megvizsgálta, hogy melyek azok a Településfejlesztési Operatív Programok, amelyek
illeszkednek a Modern Városok Programhoz. Két helyen állapított meg illeszkedést: az ipari parknál és
a komplex turisztikai fejlesztésen belüli útfejlesztésnél. Az utóbbi esetében egy milliárd forintnyi
többletkötelezettség vállalást hagyott jóvá. Emiatt kellett ismételten felülvizsgálni az ITP-t. Az
előterjesztés tartalmaz egy összefoglaló táblázatot arról, hogy melyik projektnek mi a tervezett
forrásigénye, és hogy ez miből fog megvalósulni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Ez a kérdéskör számára nagy mozgásteret tartalmaz, amelynek olyan
elemei vannak, amelyek most még nincsenek rögzítve. Az útfelújítást viszont szükségesnek és
támogathatónak tartja. Úgy gondolja, hogy felülszámlázások is vannak, amiket viszont nem tart
támogathatónak. A program tartalmaz egy hat milliárd forintos turisztikai fejlesztést is, ami annyira
nincs kibontva, konkretizálva, hogy ebbe belekerülhet egy olyan program is, ami számára
elfogadhatatlan, mint például kisvasút, élménypark, hajókikötő vagy akár szálloda.
Kővári László elnök: Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy többféle forrásból mennek a fejlesztések,
mivel sok forráslehetőség van. Az élménypark fejlesztés már 2014 előtt is tervben volt, csak akkor nem
volt hozzá megfelelő támogatási forma. Magyarországon sok olyan élménypark van, ami igencsak
látogatott. Szekszárd nemcsak a borokról kellene, hogy ismert legyen. Úgy gondolja, hogy a fejlesztések
pont ezt szolgálnák.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök 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 427/2016. (XII. 13.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált
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Területi Programjának elfogadására” tárgyú előterjesztés határozati
javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

16. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368.számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban lehetőség van
pályázatot benyújtani mikro és makro kategóriában. Három komponens keretében nyújthat be a
települési önkormányzat pályázatot. Ebből Szekszárd makro kategóriában gyermek- és ifjúságvédelem,
illetve a bűncselekmény áldozatainak segítése, áldozattá válás megelőzése kategóriában szeretne
pályázatot benyújtani. Ehhez kell önerőt is hozzárendelni. Mivel még a pályázati költségvetés tervezés
alatt van, abból lehet kiindulni, hogy maximum 10 millió forintos keretösszegre lehet pályázni, de 95%
a támogatási intenzitás, tehát ez maximum bruttó 500.000 forintos önerőt jelenthet. A pályázatot
december 19-én délig kell benyújtani.
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 428/2016. (XII. 13.) határozata
a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat
benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek
megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztés
határozati javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

17. napirendi pont:
Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előleg igénybevételének
lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
(378. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Folyamatban lévő, már megkötött támogatási szerződéssel rendelkező
pályázatok kapcsán lehetőség van további előleg lehívására. Megjelent egy kormányrendelet
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módosítás, ami rögzíti, hogy a fel nem használt előleg vonatkozásában késedelmi kamatot nem
számítanak fel.
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 429/2016. (XII. 13.) határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előleg
igénybevételének lehetőségéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az „Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program előleg igénybevételének lehetőségéről és az ezzel
kapcsolatos feladatokról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

18. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(179. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: A Városi Bölcsődéhez kapcsolódóan öt ajánlattevőt hívott meg az
önkormányzat. A beszerzés bútorokra, textíliákra és játékokra irányul. Összesen csak kettő érvényes
ajánlat érkezett. Mivel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet kimondja, hogy pályázatok esetében
szükséges a három ajánlat, az eljárást meg kell ismételni.
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 430/2016. (XII. 13.) határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú,
„Városi
Bölcsőde
fejlesztése” c. pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre”
tárgyú pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú
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Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú,
"Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges
eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás kapcsán
megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján a piaci ár
igazolásához legalább három, egymástól és a kedvezményezettől
független ajánlattevőktől származó ajánlat szükséges, így a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá kezdeményezze új
pályázati eljárás kiírását.
Határidő:
Felelős:

2016. december 13.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

19. napirendi pont:
A Szentháromság-szobor felújítási munkálatai leállításának vizsgálata
(181. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
Frey Tímea osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Szabó Balázs bizottsági tag: A sajtótájékoztató óta megint utána nézett az ügynek. Hozzávetőlegesen
25 darab aláírást gyűjtött szobrászoktól, építőipari dolgozóktól. A főépítésztől kért pontos anyagleírást
arra vonatkozóan, hogy mivel nyúltak hozzá a szoborhoz, de még nem kapott választ. A
Műemlékvédelmi Hivatalnál szóba sem álltak vele, vissza sem hívták. Ludányi úr azon válaszára, hogy
most már csak az aranyozás folyik, 30 fényképpel tudja bizonyítani, hogy nem az aranyozás folyik,
hanem homokkövet vittek fel a szoborra vizes réteggel. Megnyugtató választ szeretne kapni arra, hogy
a felújítás mennyibe került a városnak, miért novemberben és decemberben került rá sor, és mi az a
kültéri restaurációs munka, amit decemberben lehet végezni. Mert a szakemberek szerint ilyen kültéri
restaurációs munka nincs. A művésztársadalomban Ludányi úron kívül, aki egyéb információk szerint a
Műemlékvédelmi Hivatallal szoros kapcsolatban áll, senki nem hallott még arról, hogy öt fok alatt
kültéri munkálatokat lehet végezni. Ez a szobor Szekszárd jelképe, ezért nem szeretné, ha a bizottság
csak átsiklana ezen az ügyön, mert a kommunista rendszerben épp elég műemléket romboltak le,
például a bazár sort vagy a nyomdát. Felelősségteljes döntést szeretne. Nem érti, hogy képviselőként
mért nem kaphat választ a kéréseire.
Frey Tímea osztályvezető: Az előterjesztés tartalmazza, hogy mennyibe kerül a felújítás.
Märcz László igazgatóságvezető: Ma már az építőiparban rengeteg olyan anyag van, amit télen lehet
használni. Az, hogy mit használ a vállalkozó, az az ő garanciális kötelezettsége. A kivitelező
kötelezettsége, hogy vállaljon garanciát erre a dologra. Bármilyen időben is végzi ezt a munkát, akkor
is kell neki ezt vállalni.
Szabó Balázs bizottsági tag: Most nem az a kérdés, hogy a város jogilag hibázott-e vagy sem. Ő nem
erre akar rávilágítani. Ez a szobor egy különleges értéke Szekszárdnak. Érti azt, hogy jogilag le van védve
a felújítás. Ha például két nap múlva összedől a szobor, mert nem megfelelő időjárási körülmények
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között készítették, akkor a kivitelezőt hibáztatja mindenki, nem a várost. De attól még ez a szobor
veszélyeztetve van.
Märcz László igazgatóságvezető: Műszakilag bármilyen időjárási körülmények között meg lehet
valósítani a felújítást. Ebben teljesen biztos.
Szabó Balázs bizottsági tag: Ezzel nem ért egyet.
Kővári László elnök: Sok olyan kérdés van, amiben a szakértők ellentétes véleményt mondanak.
Laikusként nehéz eldönteni, hogy kinek higgyen az ember, melyik vélemény mellé álljon. Egyet ért
Märcz László igazgatóságvezető álláspontjával.
Szabó Balázs bizottsági tag: Vannak olyan adalékanyagok, mint például a fagyálló, amiket be lehet
keverni, de az egy műemlék jellegű építménynél nem lesz olyan tartós, és nagyon veszélyeztetni fogja
az állagát, hogyha belekerül. Könnyebb lenne a helyzet, ha kapna tájékoztatást a kérdéseire.
Máté Péter bizottsági tag: Ezen a kérdésen a végtelenségig lehetne vitázni. Véleménye szerint lehet,
hogy vannak Szabó Balázs bizottsági tagnak olyan tanácsadói, akik sértettek azért, mert nem ők végzik
ezt a munkát.
Szabó Balázs bizottsági tag: Ez egyáltalán nem igaz.
dr. Mezei László bizottsági tag: December 8-án délután kapott egy telefonhívást Szabó Balázs
bizottsági tagtól, hogy kérdezze meg a műszaki tudással rendelkező ismerőseit és nézzen utána annak,
hogy a vizes bázisú anyag használata a szobor felújítása során mennyire lehet tartós. Aznap este vizes
anyaggal dolgoztak, amikor két műszaki szakértelemmel rendelkező ismerősével megjelent a
helyszínen. A két szakértő azt mondta neki, hogy az az anyag, amivel dolgoznak, inkább kárt tesz a
szoborban, mint hasznot. Nem érzi Szabó Balázs személyes érdekeltségét ebben az ügyben, inkább úgy
érzi, hogy érzelmi alapon áll hozzá az ügyhöz.
Kővári László elnök: A bizottság múltkori ülésén feltett kérdéseket a hivatal felé, amire most megkapta
a választ, ezért javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem
szavazat mellett elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 431/2016. (XII. 13.) határozata
a Szentháromság-szobor felújítási munkálatai leállításának vizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi
Bizottsága elfogadja a tájékoztatást a Szentháromság-szobor felújítási
munkálataihoz használt anyagokról, újabb vizsgálatot nem kér.
Határidő:
Felelős:

2016. december 13.
Kővári László elnök
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20. napirendi pont:
Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló szennyvízvezeték létesítéséhez
(352. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 432/2016. (XII. 13.) határozata
kiszolgáló szennyvízvezetékek létesítéséhez önkormányzati hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága az „Önkormányzati hozzájárulás kiszolgáló
szennyvízvezetékek létesítéséhez” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát
a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyására
(355. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 433/2016. (XII. 13.) határozata
közúti ingatlanok területrendezésének jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat közúti ingatlanok területrendezésének
jóváhagyására” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök
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22. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról
(362. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
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 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 434/2016. (XII. 13.) határozata
a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról szóló
beszámolóról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep”
ingatlan hasznosításáról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatát a
Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Joó Ferencné parkolóhely biztosítás iránti kérelme
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Joó Ferencné benyújtott egy kérelmet. Felújította a fodrászüzlete melletti
közterületet, amihez a Polgármesteri Hivatal terveztette meg a munkálatokat. Kéri, hogy a felújítás
ellenértékeként az önkormányzat biztosítson számára egy parkolóhelyet a fodrászüzlet melletti
parkolóban. 500.000 forint összegű beruházást valósított meg közterületen.
Kővári László elnök: Ez alapján öt évig használhatná a parkolót.
Varga András osztályvezető: Kicsit több, mert 67.000 forint a parkoló egy éves bérleti díja.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 09 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Az 500.000 forintos összeg megfelel a valóságnak?
Varga András osztályvezető: Igen.
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Máté Péter bizottsági tag: Akkor az 500.000 forintot vissza kell osztani 67.000-el, és akkor megvan,
hogy hány évre kaphat kizárólagos parkoló használatot.
Varga András osztályvezető: Ez alapján hét évig használhatná kizárólagosan a parkolót.
Máté Péter bizottsági tag: Szerinte a kérelmező megérdemelné, hogy a bizottság támogassa a
javaslatot.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság támogassa Joó Ferencné kérelmét, és hét évre kapjon
jogot a parkoló kizárólagos használatára.
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 435/2016. (XII. 13.) határozata
Joó Ferencné parkolóhely biztosítás iránti kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága Joó Ferencnének a Béri Balogh Á. 8-10/A. számú épület
melletti területre 1 db parkolónak a kizárólagos használatára vonatkozó
kérelmét támogatja és javasolja, hogy az általa a közterületen végzett
felújítási munkák ellenértékeként 7 évre kapjon jogot 1 db parkoló
kizárólagos használatára,
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Javaslat parkolók kialakítására az Arany J. utcai tömbbelsőben
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: A mellékletet nem látta.
Varga András osztályvezető: A parkoló felújításának rajza nincs a mellékletek között. A mellékletek
között csak a mostani térképvázlat van és a költségvetés.
Kővári László elnök: A bizottság már korábban is foglalkozott ezzel a kérdéssel, csak akkor sok volt a
tulajdoni ellentmondás.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Körbeadja az
elkészített tervdokumentációt.
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Máté Péter bizottsági tag: Az Erste bankhoz, az OTP Bankhoz és a NAV-hoz tartozó területekkel mi a
helyzet?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Az Erste Bank mögötti
parkoló rész a társasházi tulajdonosok közös tulajdonában van. Ez talán igaz az OTP-hez tartozó
területre is, bár lehet, hogy az OTP ott egyedüli tulajdonos abban az épületben, és lehet, hogy az udvar
is hozzá tartozik. Ugyanígy igaz ez az Arany János utca felől a NAV-ra is. A lényeg az, hogy a jelenlegi
parkolók, amiket ki szeretnének ott alakítani, az kizárólag önkormányzati tulajdonban valósulnak meg.
Két minimális magántulajdont érint, az Arany János utca felőli árkád behajtó útátalakítása
következtében a NAV területét a behajtó miatt, és a Szekszárdi Nyomda épületsarkából egy pár
négyzetmétert.
Máté Péter bizottsági tag: A költségeket túlzottnak tartja. Nem ért egyet azzal, hogy 25 parkoló
kialakítása 25 millió forintba kerüljön.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Ez tervezői
költségbecslés.
Máté Péter bizottsági tag: Azért gondolja túlzottnak, mert van körülbelül 25%, ami nem ezt érinti, mert
a NAV területe mögött azt az utat a nyomdabejáróval együtt elkészítené az önkormányzat, de
gyakorlatilag nem használna belőle semmit.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A NAV területét nem
érintené a munka.
Szegedi Attila bizottsági tag: A helyszíni rajz és a térképvázlat nem ugyanaz.
Máté Péter bizottsági tag: Varga András osztályvezetőtől kérdezi, hogy azt rajzolta-e le, ami pontosan
érinti a munkálatokat.
Varga András osztályvezető: Az érintett ingatlanokat rajzolta körbe.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Megnézte a
térképvázlatot, de az annyiban nem jó, hogy a NAV területe mögé benyúló terület ugyan
önkormányzati, de az feltáró útként funkcionál, ezért nem is része a tervdokumentációnak. Az általa
körbeadott helyszíni rajzon látszik, hogy a kapualjba történő belépés után csak a jobbra és a hátrafele
levő részt kell figyelni.
Máté Péter bizottsági tag: És ez alapján hogyan kell elképzelni a többinek a megközelíthetőségét?
Szabó Balázs Bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 17 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Melyik többinek?
Máté Péter bizottsági tag: Akik ott vannak körülöttük. Szerinte, amiről most beszél a bizottság, az az
egész területnek a felét érinti csak.
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Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Igazából egy nagyobb
parkoló van, ami a Széchenyi utca 40. sz. társasháznak a parkolóit érinti. Ott jelenleg is egy elektromos
kapu működik. A terv tartalmazza, hogy ezt át kell helyezni, de mivel magánterület, így innentől kezdve
a társasház felelőssége lesz, hogy lekerítse.
Máté Péter bizottsági tag: Szerinte ez egy rendezetlen helyzet.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Ha a koncepciót
nézik, akkor egyértelmű cél, hogy megszüntesse az önkormányzat a városban ezeket a gócpontokat,
mint ahogyan arra sor került korábban például az Augusz Imre utcában. Ezeket a kaotikus állapotokat
és az ingyenes parkolást megszüntetve, parkolót kialakítva biztosítanák a parkolást.
Máté Péter bizottsági tag: Ez így, ebben az állapotban nem jelentene különösebb előrelépést. Szerinte
egy rendezetlen területre nem lenne szabad ennyi pénzt költeni. A tervezői becslésnél pedig nem lesz
kevesebb a parkolók kialakításának költsége. Mindig vannak előre nem látható dolgok, amelyek növelik
a költségeket. Sőt az is lehet, hogy régészeti feltárás lesz az egésznek a vége.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Önmagában nem
lehet csak ezt a 25 parkolót vizsgálni, hanem mindenképp a teljes fizetős parkoló övezet részeként kell
figyelembe venni. Ha a parkoló megépül, és része lesz a fizető övezetnek, akkor átalakulhatnak a
környéken a parkolási szokások. Konkrétan arra gondol, hogy a rendelet lehetővé teszi, hogy a lakók a
hozzájuk eső legközelebbi parkoló övezetben lakossági kártyát váltsanak ki. Jelenleg a Széchenyi utcai
lakcímkártyákra adnak ki olyan lakossági kártyákat, amik a Csokonai utcába, az Arany János utcába,
vagy éppen a Bezerédj tömbbelsőbe szólnak. Elképzelhető, hogy ezek a lakók, miután majd ez a
parkolóhely elkészül, a lakóhelyükhöz közelebbit fogják választani, és ezáltal erre a 25 parkolóhelyre
telepített automatára a bevétel csökken, viszont másik helyeken, más automatáknak bevétele
keletkezik. Ezért kell a parkoló kialakítást egy komplex rendszer részeként vizsgálni. A társadalmi része
megint egy olyan dolog, ami pénzben nem kifejezhető.
Máté Péter bizottsági tag: Azon a véleményen van, hogy ezt még át kellene gondolni. Az egész
tömbbelső egy légtér.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Az egész
előterjesztésnek a hivatkozási alapja egy 2012-es bizottsági döntés, ami egy társasházi tulajdonos
kérelme volt arra vonatkozóan, hogy ezen a területen a csapadékvíz elvezetést jó lenne megoldani. A
parkoló kiépítésével együtt most ez a probléma is megoldódna.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Egy zárt rendszerű
csapadékvíz elvezetés alakulna ki.
Máté Péter bizottsági tag: Hogyan lehet egy szintbe hozni a területet?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Az Erste Bank mögötti
területet nem kell figyelembe venni, mert ott a lejtési viszonyok olyanok, hogy csapadékvíz nem folyna
az önkormányzat területére.
Máté Péter bizottsági tag: Készült erre vonatkozóan terv?
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Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Igen, van egy
komplett tervdokumentáció, geodéziai felmérés. Úgy emlékszik, hogy az OTP-nek nincs is saját
parkolója.
Máté Péter bizottsági tag: Szerinte még nem alakult ki teljesen az erre vonatkozó terv.
dr. Mezei László bizottsági tag: A szomszédok milyen teherviseléssel vonhatóak be, illetve a
szomszédok területeit tartalmazza-e ez a beruházás, továbbá hozzá lehet-e nyúlni olyan
beruházásokra, anyagfelhasználásokra, amelyet mással helyettesítenek, mint például a burkolatok
esetében?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Ez egy fizető parkoló
övezet lesz, így úgy gondolja, hogy magántőke bevonása nem lenne megszokott.
dr. Mezei László bizottsági tag: Hogyan történik a beruházás? A NAV-ot és a bankokat bevonná az
önkormányzat?
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Olyan értelemben
lesznek bevonva, hogy a feltáró út kapcsán érintettek lesznek.
Máté Péter bizottsági tag: Tehát az önkormányzat épít nekik utat.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Nem épít utat, mert
eddig is volt ott út.
Máté Péter bizottsági tag: Az egész Arany János utcai tömbbelsőt kellene egyformára rendezni, nem
pedig egy darabot kivenni.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A 90% megoldott
lenne, a Széchényi utca 40. sz. társasház tulajdonosi köre nem hajlandó az együttműködésre, ezért
csúszik már évek óta ez a beruházás. De magántulajdonon vagy társasházi telken felesleges lenne
beruházni, mert ott nem parkoltathatna az önkormányzat. Viszont, ha együttműködő lenne a
társasházi közösség, akkor ez a helyzet már régen megoldott lenne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Tulajdonképpen szigeteket hagyna az önkormányzat a
társtulajdonosoknak, illetve olyan beruházásokat valósítana meg, amiben társtulajdonosokat
helyzetbe hozna.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Mivel hozná
helyzetbe?
dr. Mezei László bizottsági tag: Úthasználattal, közműhasználattal, kamerák használatával, sorompó
használatával, vízelvezetéssel.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A társasház telke nem
lenne érintve, onnan csapadékvíz elvezetés nem történne.
dr. Mezei László bizottsági tag: Anyagban lehet takarékoskodni? Második verzióként egy olyan
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költségvetést kellene összeállítani, ami körülbelül 38%-al szerényebb.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A műszaki kollégák
tudnak ebben segíteni.
dr. Mezei László bizottsági tag: Van-e lehetőség a társtulajdonosok bevonására?
Kővári László elnök: Ezek szerint nem sok remény látható, mert valóban a bizottság ezt már régebben
kezdeményezte.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A nyomda hátsó
raktárának feltöltő garázsához is onnan vezet az út.
dr. Mezei László bizottsági tag: Súlyokat kell szállítani, óriási tömböket.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A kapualj mérete
miatt oda nem is lehet bemenni nagyobb szállító járművel.
dr. Mezei László bizottsági tag: Az önkormányzat meg fogja építeni a több száz tonna szállításához
szükséges közműveket.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A nyomda raktárát
jelenleg aszfaltos úton lehet megközelíteni. Elképzelhető, hogy a jelenlegi terv szerint, ha térköves lesz,
az a nyomdának nem is lesz jó.
dr. Mezei László bizottsági tag: Biztos, hogy nem lesz jó, és többletköltségeket fog jelenteni az
önkormányzatnak. Ha elkezdődik a közmű építés, a műszaki kivitelező azt fogja mondani, hogy például
ilyen tengelynyomásnál ilyen burkolatot kell alkalmazni, háromszoros költséggel. A közmű építője nem
fogja engedni, hogy több száz tonnát becipeljenek arra a kis területre. Teljesen más burkolat lesz, más
aljzat.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Ehhez ismerni kell a
csapadékvíz hálózat nyomvonalát, hogy ez megítélhető lehessen.
dr. Mezei László bizottsági tag: Kihangsúlyozza, hogy nem szakértő ebben a témában, de fizikailag nem
lehet elképzelni, hogyan fog ez megvalósulni. Továbbá hangsúlyozza, hogy ilyen sok pénzért nem lehet
parkolót építeni.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Véleménye szerint
nem biztos, hogy lehet spórolni, mert a lejtési viszonyok nem engednék meg.
Szabó Balázs bizottsági tag az üléstermet elhagyja 14 óra 29 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Máté Péter bizottsági tag: Azt javasolja, hogy a bizottság további egyeztetéseket követően hozzon
döntést.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: Valószínű, hogy az az
oka a döntés elhalasztására vonatkozó javaslatnak, hogy a bizottság tagjai nem ismerik a
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tervdokumentációt.
dr. Mezei László bizottsági tag: Nem a tervdokumentációt kell, hogy ismerje, hanem döntést kell, hogy
hozzon.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A tervdokumentáció
ismeretében könnyebb lenne döntést hozni.
Máté Péter bizottsági tag: Nem lehet egy terület 60%-át kiemelni és letérkövezni, hanem az egész
területen el kellene végezni a munkát.
Märcz László igazgatóságvezető: Egy parkoló tervezésénél muszáj foglalkozni a csapadékvíz
elvezetésével, különben nem adható engedély.
Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató-helyettese: A NAV mögötti
terület hiába önkormányzati, azzal nem lehet foglalkozni, mert a NAV azon keresztül közelíti meg a
saját területén levő parkolókat. Nem arról van szó, hogy itt nem lenne csatlakozás, nyilvánvaló, hogy
az átmenet folyamatos lesz így is.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság további egyeztetéseket követően hozzon döntést.
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 436/2016. (XII. 13.) határozata
parkolók kialakításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat parkolók kialakítására az Arany J. utcai
tömbbelsőben” tárgyú előterjesztéssel kapcsolatos döntését további
egyeztetések lefolytatását követően hozza meg.
Határidő:
Felelős:

2017. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózatának
patkánymentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredménye
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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Kővári László elnök: Ebben az esetben elég a kettő ajánlattevő?
Varga András osztályvezető: Igen, mert nem pályázathoz kapcsolódó beszerzésről van szó.
Kővári László elnök: Korábban ki végezte?
Varga András osztályvezető: A Fauna Higiénia Kft.
Kővári László elnök: Van valami információ a kedvezőbb ajánlatot tevő cégről?
Varga András osztályvezető: A cég korábban már végzett növényvédelmi feladatokat.
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 437/2016. (XII. 13.) határozata
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvízcsatornahálózatának patkánymentesítése” tárgyában kiírt közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága a „Szekszárd MJV közterületeinek és
csapadékvíz- csatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy
Szekszárd MJV Önkormányzata a legkedvezőbb ajánlatot tevő Reinvo Kftvel (2030 Érd, Kaktusz utca 34.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon ” tárgyában kiírt
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(180. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
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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 438/2016. (XII. 13.) határozata
a „Megbízási szerződés szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására
Szekszárdon” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági
és Pénzügyi Bizottsága „A szociális célú tűzifa beszerzésére és
szállítására Szekszárdon” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV
Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot tevő Kemény Róbert egyéni vállalkozóval (7100 Szekszárd,
Alisca u 19. IV/31.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 15.
Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkaterve
(178. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Kővári László elnök: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a bizottság a 2017. évi munkatervét a
Közgyűlés munkatervének elfogadását követően hagyja jóvá.
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 439/2016. (XII. 13.) határozata
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkatervéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága a 2017. évi bizottsági munkatervét a Közgyűlés
munkatervének elfogadását követően hagyja jóvá.
Határidő:

2017. január 31.
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Felelős:

Kővári László elnök

28. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(182. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint a hófánk nyitva tartását meg kellene hosszabbítani, mert
így a gyerekek nem tudják használni.
Kővári László elnök: Hétvégén is nyitva van, akkor tudják használni. Javasolja a kérelem támogatását.
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 440/2016. (XII. 13.) határozata
a Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati 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 felhatalmazás alapján
eljárva a Babits Mihály Kulturális Központnak (7100 Szekszárd, Béla király tér
8.) a „Szekszárdi Advent” kapcsán benyújtott közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és a fennmaradó 1.232.888.-Ft
összegű közterület-használati díj megfizetésétől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

29. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő ivóvíz hálózaton történő
rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(183. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságának 441/2016. (XII. 13.) határozata
a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
ivóvíz hálózaton történő rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
eredményéről
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Vállalkozási
szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő ivóvíz
hálózaton történő rekonstrukciós munkák elvégzésére” tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt-vel (7100 Szekszárd,
Epreskert u. 9.) kössön szerződést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felkéri a polgármestert
a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. december 13.
dr. Molnár Kata jegyző

30. napirendi pont:
Egyebek
Szegedi Attila bizottsági tag: A bizottság 2014-ben hozott egy döntést a Kapisztrán utcával
kapcsolatban. A határozatban a bizottság úgy döntött, hogy megállni tilos táblát helyez ki a Kapisztrán
utcába. Azt szeretné kérdezni, hogy ennek lehetne-e érvényt szerezni?
Kővári László elnök: Ott van a megállni tilos tábla. Múltkor látta, amikor ment felfelé az utcában.
Szegedi Attila bizottsági tag: Fentről lefelé is szeretné a tábla kihelyezését, mert a templomtól lefelé
a jobb oldalon nincs kint a tábla. Lentről felfele valóban kint van, de a másik oldalra is kellene egy tábla,
mert sokan megállnak ott a lejtő tetején az autókkal.
Märcz László igazgatóságvezető: Mit tartalmaz a határozat?
Szegedi Attila bizottsági tag: A határozat szerinte nem egyértelmű.
Máté Péter bizottsági tag: Emlékszik a bizottságnak erre a döntésére. A gond akkor az volt, hogy
amikor jeges volt az út, a felfelé közlekedők nem tudtak felmenni az úton. Meg kellett állniuk, ha
szemből jött autó, utána viszont már nem tudtak elindulni.
Szegedi Attila bizottsági tag: De a jobb oldalon nincs kint megállni tilos tábla.
Máté Péter bizottsági tag: Ott az elsőbbségadás miatt a másiknak kell megállni.
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Szegedi Attila bizottsági tag: De ha leállnak a jobboldalon, a dombtetőn, akkor nem lehet belátni a
területet. Megjegyzi, hogy tegnapelőtt koccanásos baleset is volt ott, pont a domb közepén.
Szabó Balázs bizottsági tag az ülésterembe visszatér 14 óra 40 perckor. Jelen van 6 fő bizottsági tag, a
bizottság határozatképes.
Kővári László elnök: Ezt esetleg a Városüzemeltetési Igazgatóságnak kellene átgondolni. Megköszöni
a bizottság tagjainak az egész évi munkájukat.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 14 óra 42 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
bizottsági tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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