SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-23/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. december 18. napján (kedden) 8 óra 30 perckor Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

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

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Märcz László igazgatóságvezető
Rieger Beáta osztályvezető
Varga András osztályvezető
Schmidt Krisztián osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
Dési Ildikó közbeszerzési referens
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal
elnöke
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

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 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság vegye fel a napirendjére az alábbi írásbeli
előterjesztéseket:
- A „2019. évi Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye;
- Kérelem az 5718 hrsz-ú út megosztására, átminősítésére és tulajdonjogának
átruházására.

Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott.
Az elnök szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot, amelyet
a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következő napirendet:
NAPIREND
1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(189. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár részére gépjármű beszerzésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(190. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai
eszközök karbantartására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(191. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi
beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(192. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
5. napirendi pont:
„A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetője, Zsikó Zoltán alapbérének
módosítására vonatkozó polgármesteri javaslat véleményezése”
(197. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
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6. napirendi pont:
A Duna Cirkusz közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme
(193. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
7. napirendi pont:
A Szent György Lovagrend közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(194. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
8. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közterület-használati díj megállapítása
iránti kérelme
(196. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
9. napirendi pont:
Kérelem az 5718 hrsz-ú út megosztására, átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(199. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
10. napirendi pont:
A „2019. évi Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
(198. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
ZÁRT ÜLÉS:
11. napirendi pont:
Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről
(195. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
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(189. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 416/2018. (XII.18.)
határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének
rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak
elvégzésére irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és
javítási munkáinak elvégzésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár
alatti
meghívásos
pályázati
eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem
érkezett be érvényes ajánlat;
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról;
Határidő:
Felelős:

2018. december 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le új
beszerzési eljárást.
Határidő:
Felelős:

2019. január 23.
Ács Rezső polgármester
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2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár részére gépjármű beszerzésére”
tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(190. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Ismerteti az előterjesztést.
Máté Péter bizottsági tag: Milyen típusú autóra tett ajánlatot a Nyitrai Autóház Kft.?
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Renault Kombi Trafic-re.
Szegedi Attila bizottsági tag: Teherautóról van szó? Mert ha igen, akkor az ÁFA összege
visszaigényelhető.
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Kilenc személyes a jármű.
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben nem lehet visszaigényelni az ÁFA összegét.
Märcz László igazgatóságvezető: Teherautó esetében sem tudna az önkormányzat ÁFÁ-t
visszaigényelni.
Rieger Beáta osztályvezető: Úgy tudja, hogy csak ingatlan esetében lehet visszaigényelni az
ÁFÁ-t.
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 417/2018. (XII.18.)
határozata
az „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
részére gépjármű beszerzésére” irányuló eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
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részére gépjármű beszerzésére” tárgyú, közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás során a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Nyitrai Autóház Kft. (7630 Pécs,
Schroll J. út 5.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

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

2018. december 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai
eszközök karbantartására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(191. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Vállalkozási
szerződés a Tolnai Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök
karbantartására” tárgyában árajánlatokat kért be három ajánlattevőtől. Közülük a
legkedvezőbb ajánlatot Szegedi Balázs egyéni vállalkozó tette. Elmondja, hogy a nyertes
ajánlattevő látta el idén is ezt a feladatot.
Máté Péter bizottsági tag: Havi átalánydíjban kell, hogy fizessen az önkormányzat?
Dési Ildikó közbeszerzési referens: Igen. A szerződés egy évre szól.
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 418/2018. (XII.18.)
határozata
a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek
használatába adott informatikai eszközök karbantartására
irányuló eljárás eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR
rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába
adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szegedi Balázs EV-val
(7100 Szekszárd, Csalogány utca 24. IV/4.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

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

2018. december 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját a
vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. december 28.
Liebhauser János igazgató

4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi
beszerzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(192. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
Dési Ildikó közbeszerzési referens: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum az Emberi Erőforrások
Minisztériumától anyagi juttatásban részesült a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti
feladatellátás új feladatainak végrehajtására. Ebből az összegből gépkocsi beszerzésre is
lehetőség volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig két darab ajánlat került benyújtásra.
Elmondja, hogy az egyik ajánlat csak részben felelt meg az ajánlattételi felhívásban leírt
műszaki paramétereknek. A másik ajánlat esetében pedig nem megfelelő a szállítási határidő,
ugyanis február 28-ig kellene, hogy leszállítsák az autót, az ajánlattevő viszont csak április 30ig tudná teljesíteni a szállítást.
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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 419/2018. (XII.18.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum
részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” irányuló eljárás
eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. jóváhagyja, hogy a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum
részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem
érkezett be érvényes ajánlat.
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról;
Határidő:
Felelős:

2018. december 20.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le új
beszerzési eljárást.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Ács Rezső polgármester

5. napirendi pont:
„A Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetője, Zsikó Zoltán alapbérének
módosítására vonatkozó polgármesteri javaslat véleményezése”
(197. számú bizottsági előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető
dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 420/2018. (XII.18.)
határozata
a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetője, Zsikó
Zoltán alapbérének emelésére vonatkozó polgármesteri
javaslat véleményezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja a Szekszárdi
Közművelődési Nonprofit Kft ügyvezetője, Zsikó Zoltán
alapbérének az előterjesztés szerinti módosítását 2019. január 1.
napjától.
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

6. napirendi pont:
A Duna Cirkusz közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme
(193. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: A cirkuszt rendező vállalkozás, még mielőtt idehozta volna a
cirkuszt Szekszárdra, mobil reklámtáblákat tett ki engedély nélkül a városban. Amikor ezeket
a táblákat a hivatal levetette vele, akkor a vállalkozó jelezte, hogy szeretne hangosító
berendezéssel reklámtevékenységet folytatni a városban. Az egész város területére kérte az
engedélyt, amelyet meg is kapott. Tekintettel arra, hogy az egyedi kérelem és a tevékenység
megkezdése között nyolc napnál rövidebb volt az időtartam, a rendelet alapján dupla díjjal
számolta ki a hivatal a közterület-használati díjat. A kérelmező ennek a díjnak a mérséklését
kéri a bizottságtól.
Szabó Zsolt bizottsági tag: Véleménye szerint mérsékelni kellene a díjat. A kérelmező most
tisztába került a szabályozással, amelyet a jövőben figyelembe fog venni.
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Máté Péter bizottsági tag: Az oszlopra rakott reklámért kaptak bírságot?
Varga András osztályvezető: Nem, mert elég érdekes helyzet állt ott elő. A kandelábereknek
csak nagyon kis része van önkormányzati tulajdonban, a többi az E.ON Zrt. tulajdonában van.
Az E.ON Zrt. ezeknek a kandelábereknek a reklámtevékenység céljából történő hasznosításáról
megállapodást köt az Esma Zrt-vel. Gyakorlatilag ezeken a kandelábereken kizárólag az Esma
Zrt. jogosult engedélyezni a reklámtevékenységet. Ha valaki reklámcélú tevékenységet kíván
végezni ezeken a kandelábereken, a díjat az önkormányzatnak kell, hogy megfizesse. Az Emsa
Zrt-nek is fizetnek valamilyen jogcímen a kérelmezők, de a közterület-használati díjat az
önkormányzat szedi be. Elmondja még, hogy eddig sosem fizettek a cirkuszosok semmit.
Kővári László elnök: Javasolja a közterület-használati díj 50%-al történő mérséklését.
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 421/2018. (XII.18.)
határozata
a Duna Cirkusz közterület-használati díj mérséklésére
vonatkozó kérelméről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet 13. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Duna
Cirkusz közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelmét támogatja, és hozzájárul a közterület-használati díj 50
%-al történő mérsékléséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Szent György Lovagrend közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(194. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja a kérelem támogatását.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 422/2018. (XII.18.)
határozata
a Szent György Lovagrend 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 Szent
György Lovagrend rászorulók részére történő ételosztás
lebonyolítása kapcsán benyújtott, a közterület-használati díj
elengedésére vonatkozó kérelmét támogatja, és hozzájárul a
közterület-használati díj mellőzéséhez.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közterület-használati díj megállapítása
iránti kérelme
(196. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Az épület keleti oldalán, ahol be lehet
menni az óvodához, ott alakulnának ki parkolók az épülettel párhuzamosan, az épület nyugati
oldalán pedig merőlegesen lennének felfestve parkolóhelyek. Összesen 17 darab
parkolóhelyet lehetne így kialakítani. Az épület keleti oldalán van egy bozótos, bokros rész,
amely megszüntetésre kerülne, és ott is parkolók lennének kialakítva. A bizottságnak még egy
határozatot kellene hoznia majd, mégpedig a megváltozott forgalmi rendről. Úgy gondolja,
hogy egyirányúsítani kellene a forgalmat. A SZÜV előtti parkoló nyugati oldalán lehetne egy
kihajtási lehetőség.
Máté Péter bizottsági tag: Az óvodánál folyamatosan panaszkodnak a szülők arra, hogy nem
tudnak hol megállni. Az egyirányúsítással abszolút egyetért. A déli oldalon a két épület között
út lenne kialakítva?
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy lenne ott egy járdarész.
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Máté Péter bizottsági tag: A hőközpont előtti füves terület le lesz betonozva?
Varga András osztályvezető: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Füves terület marad, és a parkoló felfestéssel kerül majd
kialakításra?
Märcz László igazgatóságvezető: Volt több variáció is. Ezek közül az egyik a felfestéses
megoldás volt. Kértek ajánlatot a zöld rész megszüntetésére zúzalékos parkoló kialakításával
is. Ez négy és fél millió forint lenne. A teljes aszfaltozás pedig nyolc millió forintra jönne ki.
Máté Péter bizottsági tag: A lakosságot is figyelembe kell venni. Az óvoda előtti részre a
katasztrófavédelem felfesthet 17 darab parkolóhelyet.
Varga András osztályvezető: Nem az óvoda elé festik fel.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint az is az óvoda előttinek számít, mert csak pár
méterrel van arrébb. Jó lenne, ha látnának valamilyen vázlatot erről. Az óvodában van két
kapu. Ott jönnek ki balról és jobbról is a gyermekek és a szülők. Ott szoktak megállni az
autókkal is. Jobb lesz a mostani helyzetnél az új?
Märcz László igazgatóságvezető: Biztos, hogy jobb lesz, mert nem szembe kell kijönnie és
tolatnia sem kell.
Máté Péter bizottsági tag: A Dienes Valéria utca energiaparkjából jön a járda egyenesen,
amely kimegy egészen a Béri Balogh Ádám utcáig.
Märcz László igazgatóságvezető: Jól kell kialakítani a területet.
Máté Péter bizottsági tag: A füves részt ebben az esetben közterületi parkolónak kell
kialakítani, mert az óvoda előtti rész el lenne véve teljesen. Az ételszállító autónak is be kell
mennie oda. Ha a járda fizikálisan is le lenne zárva, akkor be lehetne vinni az ételt is kiskocsival.
Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint meg lehet oldani jelöléssel is a problémát.
Máté Péter bizottsági tag: A jelölés semmire sem jó, mert nem veszik figyelembe. A füves
részből is parkolót kellene kialakítani, és az óvoda elé nem lenne szabad beengedni az autókat.
Märcz László igazgatóságvezető: Az egyezség szerint az önkormányzatnak nem lenne kiadása.
Máté Péter bizottsági tag: Ezt érti, de nem tartja jónak a megoldást.
Märcz László igazgatóságvezető: Hosszútávon biztos, hogy nem marad így.
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Máté Péter bizottsági tag: A katasztrófavédelem dolgozói is reggel nyolcra mennek dolgozni.
Az óvodába gyermeket vivő szülőkre plusz forgalmat generál a város. A katasztrófavédelmesek
az óvoda előtt fognak állni az autóikkal, és ott kezdenek majd el tolatni. Totális káosz lesz.
Ezért kell egy olyan gyalogos rész, ahová senki nem tud bemenni autóval. Ehhez pedig
parkolókat kell kialakítani.
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy lesz ott gyalogos rész kialakítva.
Kővári László elnök: Felül kellene vizsgálni, hogy az elképzeléseket hogyan lehetne
megvalósítani. A határozati javaslatot mindenképp támogatná, tekintettel arra, hogy a két fél
megegyezésén alapul.
Varga András osztályvezető: Az egyirányúsításra vonatkozó javaslatot véleménye szerint
elfogadhatná a bizottság.
Máté Péter bizottsági tag: Csak a tervek egyeztetése után hajlandó elfogadni az
egyirányúsítási javaslatot is.
Szabó Zsolt bizottsági tag: A parkoláshoz szükség van az egyirányúsításra.
Máté Péter bizottsági tag: De ez így nem jó. Nem szabad a járdára ráengedni az autós
forgalmat is. Így is vannak ott problémák.
Märcz László igazgatóságvezető: De nem megy rá a járdára a forgalom.
Máté Péter bizottsági tag: De igen.
Varga András osztályvezető: Eddig is ott parkolt mindenki.
Máté Péter bizottsági tag: Akkor hogyan kellene egyirányúsítani?
Märcz László igazgatóságvezető: Körbe.
Máté Péter bizottsági tag: Melyik irányból kezdődne a kör?
Märcz László igazgatóságvezető: Az óramutató járásával megegyezően.
Máté Péter bizottsági tag: Ebben az esetben rámegy a járdára a forgalom.
Märcz László igazgatóságvezető: Simán el lehet ott menni.
Máté Péter bizottsági tag: Aki jár arra reggel, tudja, hogy milyen a helyzet.
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Kővári László elnök: Számtalan olyan hely van a városban, amelynél módosítani kellene a
forgalmi rendet. A Bartina utcában 11 és 13 óra között végig parkolnak az autók annak
ellenére, hogy ott van a megállni tilos tábla.
Schmidt Krisztián osztályvezető az ülésterembe megérkezik 8 óra 57 perckor, majd körbead a
bizottság tagjainak egy műszaki tervet.
Máté Péter bizottsági tag: A játszótér felől jön egy járda, amelyet fizikálisan el kell választani
az autóforgalomtól. Erre kell áldozni pénzt a költségvetésből.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Az óvodát is meg kell tudni közelíteni az áruszállítóknak.
Máté Péter bizottsági tag: 10 métert az áruszállító jármű sofőrje is tud gyalogolni. Más
helyeken sokkal többet kell gyalogolni. A füves területen pedig parkolókat kell kialakítani
kárpótlásként.
Gyurkovics János bizottsági tag az üléstermet elhagyja 9 óra 01 perckor. Jelen van 4 fő
bizottsági tag, a bizottság határozatképes.
Märcz László igazgatóságvezető: Véleménye szerint a bizottságnak még nem kellene döntést
hoznia ebben a kérdésben.
Varga András osztályvezető: Eddig is bemehettek az autók arra a területre.
Máté Péter bizottsági tag: De veszekedés is volt belőle.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Egy-két oszlopot ki lehet helyezni, és így az autók nem
tudnának bemenni arra a területre.
Máté Péter bizottsági tag: A kerékpárútra ki rakatta ki az oszlopokat?
Schmidt Krisztián osztályvezető: A város.
Máté Péter bizottsági tag: Miért?
Schmidt Krisztián osztályvezető: Mert ráálltak traktorral, amellyel szétverték a kerékpárutat.
Máté Péter bizottsági tag: Ki fogja ezt kézzel letakarítani? Mert innentől kezdve kézi
takarítással lehet csak takarítani.
Schmidt Krisztián osztályvezető: Az önkormányzat kistraktorja elfér ott.
Máté Péter bizottsági tag: Nem fér el ott. Az oszlopot kivehetőre kell tenni, és télre ki kell
venni onnan. A lakók bokrai is belógnak oda, így nem lehet ott elférni a szükséges
járműveknek.
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Schmidt Krisztián osztályvezető: Jelzi, hogy lehajthatóvá teszik az oszlopot, és akkor elfér ott
a traktor is.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el az előterjesztés határozati
javaslatát.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 423/2018. (XII.18.)
határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által igénybe
vett közterület használati díjának megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a polgármesternek,
mint a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
hatáskör
gyakorlójának,
hogy
a
Tolna
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a volt SZÜV székház keleti
és nyugati oldalán – gépjárművek tárolása céljából – igénybe
venni kívánt közterület kapcsán 1.000.000 Ft/év összegben
állapítsa meg a használati díjat.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Ács Rezső polgármester

Varga András osztályvezető: Az egyirányúsításra vonatkozó javaslatot is el kellene fogadni.
Máté Péter bizottsági tag: Csak azzal a feltétellel, ha a gyalogjárda fizikálisan el lesz zárva az
autósoktól.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság járuljon hozzá az egykori SZÜV székház
forgalmi rendjének módosításához, amelynek keretében a székház körül egyirányú forgalom
alakulna ki. Javasolja továbbá, hogy a bizottság hívja fel a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az
egyirányú forgalom kialakításához szükséges intézkedéseket hajtsa végre azzal, hogy a
Wunderland óvoda északi oldalán a biztonságos gyalogos közlekedés megvalósítása
érdekében a gépjárművek és a gyalogosok közlekedését fizikailag is válassza el.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 424/2018. (XII.18.)
határozata
az egykori SZÜV székház körüli forgalmi rendről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 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
1. hozzájárul az egykori SZÜV székház (Szekszárd, Wesselényi u.
15-17.) forgalmi rendjének módosításához, melynek
keretében a székház körül egyirányú forgalom alakulna ki.
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az egyirányú forgalom
kialakításához szükséges intézkedéseket hajtsa végre azzal,
hogy a Wunderland Óvoda északi oldalán a biztonságos
gyalogos közlekedés megvalósítása érdekében a
gépjárművek és a gyalogosok közlekedését fizikailag is
elválasztja.
Határidő:
Felelős:

2019. január 31.
Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Kérelem az 5718 hrsz-ú út megosztására, átminősítésére és tulajdonjogának átruházására
(199. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság a piaci forgalmi értéket 3.000 forint/m2+ÁFA
összegben állapítsa meg.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 425/2018. (XII.18.)
határozata
a 5718 hrsz-ú út megosztásáról, átminősítéséről és
értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.4. pontjában meghatározott átruházott
hatáskörben eljárva
1. hozzájárul a mellékelt térképen jelölt, önkormányzati
tulajdonban levő, 5718 hrsz-ú út megosztásához, valamint a
megosztást és átminősítést követően a mellékelt térképen
jelölt cca. 58 m2 nagyságú területrész telekhatár-rendezés
keretében történő értékesítéséhez az 5714/12 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Plesz Miklós (7187 Bonyhád-Majos, V.
u. 71.) részére az előzetesen elkészített ingatlanforgalmi
értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, amely nem
lehet kevesebb 3.000,- Ft/m2 + ÁFA összegnél.
A közlekedési hatósági eljárással és a földhivatali eljárással
kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Határidő:
Felelős:

2018. december 18.
Kővári László elnök

2. javasolja a közgyűlésnek, hogy az értékesíteni kívánt
ingatlant – a magánúttá történő átminősítést követően sorolja át a forgalomképes vagyontárgyak közé, mivel már
nem szolgálja a kötelező feladatok ellátását.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. december 31.
Ács Rezső polgármester

10. napirendi pont:
A „2019. évi Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátása” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás eredménye
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(198. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Märcz László igazgatóságvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 426/2018. (XII.18.)
határozata
a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására irányuló eljárás eredményéről
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. megállapítja, hogy a „Gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása” tárgyú meghívásos pályázati
eljárás alapján a legkedvezőbb ajánlatot az Alisca Terra Nkft.
(7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) tette;
Határidő:
Felelős:

2018. december 17.
Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Alisca Terra NKft-vel (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.)
kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. december 19.
Kővári László elnök

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

2018. december 20.
Ács Rezső polgármester
Märcz László igazgatóságvezető
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További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 9 óra 10 perckor berekeszti. A
bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
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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